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Abstract 
This article explains about the Islamic law of gift from Bank to customers 

related to saving and gyro accounts of Islamic Bank. The Islamic Banks give gift 
directly and indirectly to new customers and old customers through drawing 
(qur‟aĥ) or lottery and non-drawing. There are disputes (ikhtilāf) among Islamic 
Law Experts (Fuqaĥā„) about the status of law when Islamic Banks give the gift. 
Hanafi and Syāfi‟i Schools of thought opined that the gift can be given to the 
customers as long as there is no agreement between bank and customers meanwhile 
the banks still have a debt to consumers, this is permissible. Māliki and Hanbali 
schools opined that the gift is not permissible during the time of borrowing and 
lending. Majority Islamic Experts allow to give gift after banks have already paid-
back the debt to consumers as long as there is no agreement between bank and 
customers, but Māliki School do not allow to give gift at that condition. Also, for 
giving gift should free from gambling or elements of gambling (muqamaraĥ). The 
method of this article is using literature reviews from classical Islamic Law‟s books 
and contemporary Islamic law‟s books related to drawing or lottery and gambling, 
meanwhile the aims of this article are to investigate the law status of gift from 
bank to new customers and old customers with direct and indirect ways. 
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Abstrak 

Artikel ini menjelaskan tentang hukum hadiah tabungan dan giro yang 
diberikan oleh bank syari‟ah kepada nasabah atau calon nasabah dari tinjauan 
fikih, baik hadiah secara langsung atau hadiah dengan cara diundi. Terdapat 
perbedaan (ikhtilāf) di antara para fuqaĥā„ mengenai status hukum hadiah yang 
diberikan oleh bank syari‟ah. Hanafiyyaĥ dan Syāfi‟iyyaĥ berpendapat bahwa 
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hadiah yang diberikan bank kepada nasabah pada saat hutang belum lunas 
hukumnya sah apabila tidak disyaratkan sebelumnya, sementara Mālikiyyaĥ 
dan Hanābilah berpendapat apabila pemberian hadiah tersebut disebabkan 
karena hutang piutang maka huukumnya tidak boleh. Selain itu apabila hadiah 
diberikan pada saat pelunasan hutang, menurut mayoritas fuqaĥā„ hukumnya 
boleh apabila tidak disyaratkan atau tidak adanya kebiasaan yang berlaku. 
Sedangkan menurut Mālikiyyaĥ tidak sah memberikan hadiah pada saat 
pelunasan hutang atau melebihkan nilainya. Sementara itu hadiah yang 
dibagiakn dengan cara di undi pada prinspinya harus terbebas dari unsur 
muqamaraĥ atau perjudian. Metode penulisan artikel itu berdasarkan kajian 
pustaka dengan melakukan review secara mendalam buku-buku dan tulisan 
klasik dan kontemporer yang mengupas tentang hadiah dan undian (qur‟aĥ). 
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji status hukum hadiah yang 
diberikan oleh bank kepada nasabah, baik hadiah langsung bagi nasabah baru 
atau undian hadiah bagi nasabah lama.  

 
Kata Kunci: hadiah, tabungan, giro, ikhtilāf, muqamaraĥ dan qur‟aĥ  

 
 
 
 
 

A. Pendahuluan  
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998, yang 

disebut bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syari‟ah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan 
utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara 
lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta 
menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 
pembiayaan. 

Keberadaan bank (konvesional dan syari‟ah) secara umum 
memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kunci keberhasilan 
manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati 
masyarakat sehingga peranannya sebagai financial intermediary dapat 
berjalan dengan baik.  

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan bank 
yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak mungkin dapat berbuat 
apa-apa (fungsi financial intermediary tidak dapat berjalan dengan baik). 
Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar 
yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. 
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Uang tunai (dana) yang dimiliki/dikuasai bank tidaklah berasal 
dari bank itu sendiri, tapi juga berasal dari uang orang lain (pihak lain 
yang menitipkan pada bank dan sewaktu-waktu akan diambil kembali 
baik semuanya atau diambil secara berangsur). Dalam operasionalnya, 
perbankan setidaknya memiliki 3 sumber dana, pertama dana dari 
modal sendiri (Dana Pihak ke-1) yaitu dana yang berasal dari para 
pemegang saham bank atau pemilik bank. Kedua, dana pinjaman dari 
pihak luar (Dana Pihak ke-2) yaitu pihak yang memberikan pinjaman 
dana pada bank seperti pinjaman dari bank-bank lain (Call Money), 
pinjaman dari bank atau lembaga leuangan lainnya di luar negeri, 
pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB), dan pinjaman 
dari bank sentral. Ketiga, dana dari masyarakat (Dana Pihak 
Ketiga/DPK), yaitu merupakan sumber dana terbesar yang paling 
diandalkan oleh bank seperti rekening giro (Demand Deposits), deposito 
berjangka (Time Deposits), dan tabungan (Saving).   

Pada umumnya perbankan menggelar program hadiah untuk 
menambah penerimaan DPK, terutama dari nasabah individu. 
Berbagai promo hadiah diharapkan mampu mendongkrak DPK dan 
memperbanyak porsi dana murah. Alhasil banyak nasabah membuka 
rekening di bank atas dasar pertimbangan hadiah yang ditawarkan 
yang sangat beragam dan menjanjikan. Misalnya sebuah bank 
menawarkan hadiah barang elektronik seharga 6,2 juta bagi nasabah 
yang menyimpan tabungan sejumlah 25 juta, artinya hadiah tersebut 
setara sekitar 24% dari nilai tabungan nasabah. Tetapi untuk 
mendapatkan hadiah tersebut, dari dana 25 juta yang disimpan 
nasabah, dana sebesar 20 juta harus terkunci di bank selama 7 tahun. 
Apabila nasabah akan mencairkan dana sebelum jangka waktu 
tersebut, maka terkena pinalti, seperti jika menarik dana pada tahun 
dan ketiga pinaltinya sebesar 7,5 juta, jika penarikannya di tahun ke 
empat pinaltinya sebesar 4,2 juta dan seterusnya.  

Cara yang kedua untuk menghimpun DPK adalah dengan 
memberikan hadiah kepada nasabah lama. Semakin besar saldo 
tabungan nasabah, semakin besar kesempatan nasabah untuk 
mendapatkan hadiah. Cara ini dilakukan dengan cara mengundi 
nasabah yang sudah mengumpulkan poin sampai batas tertentu, 
semakin besar poin yang dikumpulkan akan semakin besar 
kesempatan mendapatkan hadiah utama. 

Strategi menarik nasabah untuk menyimpan dananya tidak 
hanya dilakukan oleh perbankan konvensional saja, tetapi perbankan 
syari‟ah pun pada umumnya melakukan hal yang sama dengan cara 
dan nama yang berbeda-beda.  
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Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji status hukum hadiah yang 
diberikan oleh bank syari‟ah kepada nasabah, baik hadiah langsung 
bagi nasabah baru atau undian hadiah bagi nasabah lama. Kita semua 
sudah faham dan mengerti bahwa tujuan utama bank memberikan 
hadiah kepada calon nasabah atau nasabah adalah supaya dana mereka 
tetap disimpan dan tidak ditarik atau dialihkan ke bank lain. Motivasi 
bank syari‟ah memberi hadiah ini menimbulkan perbedaan pendapat 
di antara fuqaĥā„ kontemporer. Perbedaan tersebut titik tolaknya sama 
yaitu berdasarkan pendapat para fuqaĥā„ klasik yang telah terlebih 
dahulu mengungkap dan menganalisanya. 

  
B. Hadiah dan Risywaĥ 
1. Pengertian Hadiah 

Menurut bahasa hadiah adalah harta yang diberikan kepada 
orang lain tanpa pengganti1. Menurut istilah adalah pemberian 
seseorang pada saat masih hidup kepada orang lain dari hartanya 
sebagai penghormatan tanpa syarat dan tanpa pengganti2. Dalam 
pengertian lain hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa pengganti 
untuk mengikat, mendekatkan, dan memuliakan3. 

Dari pengertian tersebut, setidaknya kita bisa membuat 
klasifikasi akad-akad yang tidak termasuk dalam lingkup hadiah. 
Beberapa klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut4: 

a.  Hadiah bukan wasiat. Karena wasiat adalah pemberian 
seseorang setelah meninggal kepada orang lain; 

b. Hadiah bukan ‟āriyaĥ (pinjaman). Karena ‟āriyaĥ merupakan 
kepemilikan atas manfaat barang, bukan kepemilikan atas 
barang; 

c. Hadiah bukan shadaqaĥ. Karena shadaqaĥ adalah pemberian 
kepada orang fakir, sedangkan hadiah adalah pemberian dengan 
maksud memuliakan (penghormatan) yang bisa diberikan 
kepada siapa saja tidak hanya kepada orang fakir; 

d. Hadiah bukan hibah. Karena hibah merupakan pemberian 
dengan syarat yaitu adanya janji yang harus ditunaikan; 

e. Hadiah bukan jual beli. Karena jual beli adalah hibah dengan 
pengganti; 

f. Hadiah bukan risywaĥ (sogok). Karena risywaĥ adalah 
pemberian yang mengharapkan pengganti yang dilarang yang 
bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan 
kebatilan; 

g. Hadiah bukan ghulūl. Karena ghulūl adalah khianat dalam harta 
(penulis: penyalahgunaan dalam pengelolaan harta kekayaan/ 
aset).  
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Memberikan hadiah sangat dianjurkan dalam Islam, dalam surat 
al-Anfāl ayat 63 Allah berfirman: 

“dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). 
Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, 
niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah 
mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha 
Bijaksana”. 

Hadiah merupakan media untuk mempersatukan karena dapat 
menciptakan rasa kasih sayang di antara pihak yang memberi hadiah 
dan yang menerima hadiah. Kasih sayang di antara orang Islam pada 
khususnya merupakan sebagian jalan mendapatkan kebahagiaan di 
dunia dan akhirat, hal tersebut sesuai dengan hadits nabi: 
Dari Abū Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda:” tidak akan 
masuk surga sampai menjadi orang mu‟min dan tidak akan menjadi mu‟min 
sampai mereka saling mengasihi…”.5  

Pada ayat yang lain surat an-Nisā‛ ayat 4, Allah berfirman: 
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah 
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. 

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan menerima hadiah, 
karena Allah Swt memerintahkan kepada suami untuk memakan atau 
menerima yang diberikan istri dari mahar yang diberikan kepada 
istrinya. Pemberian istri tersebut bagi suaminya adalah hadiah6. 

Selain itu, dalam hadits nabi dijelaskan tentang keutamaan 
memberikan hadiah. Berikut beberapa hadits tersebut: 

 7(هتادوا حتابوا ):عن أيب هريرة عن النيب  صلى اهلل عليه وسلم  قال
Dari Abū Hurairaĥ RA dari Nabi Saw bersabda “berikanlah hadiah 

maka kalian akan saling mencintai”. 8 

عن أيب هريرة عن النيب  صلى اهلل عليه وسلم  قال مث هتادواإن اهلدية 
  تذهب وحر الصدر

“Dari Abū Hurairaĥ ra. dari Nabi Saw bersabda: “berikanlah hadiah, 
sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki”. 9 

 Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa pemberian 
hadiah dalam kondisi normal sangat dianjurkan untuk menciptakan 
silaturahmi di antara pihak yang terkait. Tetapi yang menjadi masalah 
adalah apabila hadiah yang diberikan memiliki tujuan tertentu atau 
dengan kata lain hadiah mengharuskan adanya pengganti, baik 
pengganti tersebut berupa uang atau benda. 
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2. Pengertian Risywaĥ 
Risywaĥ adalah memberikan harta atau yang lainnya dengan 

tujuan menyalahkan sesuatu yang benar dan membenarkan sesuatu 
yang salah10. Pengertian lain yaitu sesuatu yang diberikan oleh 
seseorang kepada hakim atau kepada yang lainnya untuk memberikan 
keputusan kepadanya atau memutuskan sesuai dengan kehendaknya11. 

Hukum risywaĥ adalah haram, haram bagi pemberi dan 
penerimanya serta orang yang menjadi perantara atau penghubung di 
antara keduanya. Allah berfirman dalam surat al-Baqaraĥ ayat 188: 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui” 

Menurut Ibnu Abū Ĥātim dari Sa‟īd bin Jubair, ayat ini turun 
terkait dengan perkara antara Imriil Qais bin ‟Abis dan ‟Abdan bin 
‟Asyma‟ al-Ĥadhrami yang bertengkar soal tanah. Imriil Qais berusaha 
untuk mendapatkan tanah tersebut menjadi miliknya dengan 
bersumpah di depan hakim. Ayat ini melarang kepada siapapun untuk 
merampas atau memakan hak milik orang lain dengan cara yang batil. 

Rasulullah Saw melarang dengan tegas praktik risywaĥ, dalam 
sebuah hadits disebutkan: 

لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الراشي :عن ثوبان رضي اهلل عنه قال
 .واملرتشي والرائش

“dari Tsaubān Ra berkata; Rasulullah Saw melaknat orang yang 
menyogok dan disogok  serta orang yang menjadi perantaranya”. 

 
3. Perbedaan Hadiah dan Risywaĥ  

 Dari penjelasan di atas, terdapat perbedaan mendasar antara 
hadiah dan risywaĥ. Berikut ini sebagian perbedaan tersebut: 

a.    Memberikan hadiah merupakan praktik yang dianjurkan 
syariat Islam, sedangkan risywaĥ merupakan praktik yang 
diharamkan; 

b. Praktik hadiah tidak mensyaratkan adanya pengganti atau 
timbal balik dari orang yang diberi hadiah, tetapi praktik 
risywaĥ mengharuskan adanya pengganti baik dengan 
perbuatan atau keharusan melakukan sesuatu12. 

c.  Tujuan dari hadiah adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang 
atau untuk memuliakan orang lain, sedangkan tujuan 
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risywaĥ adalah untuk mempengaruhi orang lain ke arah 
kebatilan.  
 

C. Fatwa DSN-MUI tentang Hadiah   
Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) dalam ketetapan fatwanya 

nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam 
penghimpunan dana lembaga keuangan syari‟ah membolehkan 
Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS) menawarkan dan/atau 
memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan 
dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
fatwa tersebut. Ketentuan fatwa terkait dengan hadiah:   
1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syari‟ah 

kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak 
boleh dalam bentuk uang; 

2. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari‟ah 
harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqīqi maupun wujud 
hukmi; 

3. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari‟ah 
harus berupa benda yang mubāh/halal;  

4. Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari‟ah 
harus milik Lembaga Keuangan Syari‟ah yang bersangkutan, bukan 
milik nasabah;  

5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadī‟aĥ, maka 
hadiah promosi diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari‟ah 
sebelum terjadinya akad wadī‟aĥ;  

6. Lembaga Keuangan Syari‟ah berhak menetapkan syarat-syarat 
kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak 
menjurus kepada praktik riba;   

7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang 
telah ditentukan Lembaga Keuangan Syari‟ah, maka penerima 
hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya; 

8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak 
Ketiga oleh Lembaga Keuangan Syari‟ah, harus diatur dalam 
peraturan internal Lembaga Keuangan Syari‟ah setelah 
memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syari‟ah; 

9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan 
Lembaga Keuangan Syari‟ah terkait pemberian hadiah promosi dan 
hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut 
operasionalnya;   

Selain itu terdapat ketentuan terkait dengan cara penentuan 
penerima hadiah, yaitu: 
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a.  Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh Lembaga 
Keuangan Syari‟ah dalam hal: a) bersifat mengambil 
keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan yang 
menyimpan dana, b) berpotensi praktik risywaĥ (suap), dan c) 
menjurus kepada riba terselubung;    

b. Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syari‟ah 
harus terhindar dari qimār (maisir), gharār, ribā, dan „akl al-māl 
bil bathīl; 

c. Pemberian hadiah promosi oleh Lembaga Keuangan Syari‟ah 
boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan 
melalui  pengundian (qur‟aĥ); 

 
4. Pendapat Fuqaĥā‘ Kontemporer Terhadap Tabungan dan 

Giro        
Ulama fikih kontemporer berbeda pendapat mengenai status 

hukum tabungan dan giro di perbankan, pendapat tersebut adalah: 
Pendapat pertama, tabungan dan giro termasuk qardh13. Status 

nasabah (mudī‟) adalah muqridh (pihak yang meminjamkan) dan status 
bank adalah muqtaridh (pihak yang meminjam). Ini adalah pendapat 
mayoritas ulama fikih kontemporer di antaranya pendapat ‟Ali Sālūs 
dalam bukunya al-Iqtishād al-Islāmi wa al-Qadhāya al-Fiqhiyyaĥ al-
Mu‟āshiraĥ, Rafīq Yūnus Mashri dalam bukunya Buhūts fī al-Mashārif al-
Islāmiyyaĥ, ‟Abdullāĥ ‟Abbādi dalam bukunya Mauqūf asy-Syarī‟aĥ al-
Islāmiyyaĥ Min al-Mashārif al-Mu‟āshiraĥ, Gharīb Jamāl dalam bukunya 
al-Mashārif Wa al-A‟māl al-Mashrafiyyaĥ Fī asy-Syarī‟aĥ al-Islāmiyyaĥ wa al-
Qānūn, Mahmūd ‟Abdul Karīm Rasyīd dalam bukunya asy-Syāmil fī 
Mu‟āmalāt Wa ‟Amaliyyat al-Mashārif al-Islāmiyyaĥ, Muhammad Ahmad 
Sirāj dalam bukunya an-Nizhām al-Mashrāfi al-Islāmi dan masih banyak 
lagi, termasuk keputusan Majma‟ Fiqh „Islām ad-Dauli ke-9 nomor 86 
(3/9) yang dilaksanakan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab dari tanggal 
1-6 Dzulqa‟daĥ 1415 Hijriah atau bertepatan dengan 1-6 April 1995. 
Alasan pendapat ini adalah: 

a.  Nasabah yang menyimpan dananya di bank mengetahui bahwa 
bank akan menggunakan dana tersebut dan akan dicampur 
dengan dana nasabah yang lain, bank akan menggunakan dana 
tersebut untuk dijadikan modal dalam pembiayaan (financing). 
Oleh sebab itu, pada hakikatnya dana yang dipakai oleh bank 
statusnya adalah qardh atau pinjaman dari nasabah. 

b. Dana nasabah yang ada di bank secara otomatis dimiliki oleh 
bank, karena bank memiliki kebebasan menggunakan dana 
tersebut, oleh sebab itu statusnya adalah qardh. Jika dana 
tabungan atau giro nasabah yang ada di bank diasumsikan atau 
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disebut wadī‟aĥ, seharusnya bank tidak memiliki dana tersebut 
dan tidak menggunakannya untuk kepentingan bank. Dalam 
kaidah fikih disebutkan “status hukum dalam akad didasarkan pada 
makna yang terkandung didalamnya bukan didasarkan pada ucapan”, 
oleh sebab itu penyebutan kata wadī‟aĥ dalam akad tabungan 
dan giro hanya kata-kata saja, karena pada hakikatnya akad 
tersebut atau makna yang terkandung pada akad tersebut adalah 
akad qardh. 

c. Status bank atas dana nasabah yang disimpan di bank adalah 
penjamin. Jika akad tersebut menggunakan wadī‟aĥ dengan 
pengertian fikih, maka bank tidak menjamin dana tersebut, 
karena pada hakikatnya akad wadī‟aĥ merupakan akad amanat 
yang tidak mengharuskan pihak yang menerima titipan 
menjaminnya kecuali apabila ada unsur kesengajaan atau 
kelalaian. 

d. Motivasi bank menerima dana tabungan atau giro dari nasabah 
adalah untuk menggunakan dana tersebut. Oleh sebab itu, bank 
tidak akan menerima tabungan atau giro kalau dana tersebut 
sifatnya amanat yang tidak bisa digunakan untuk keperluan 
investasi. Sehingga pemberian atau bonus yang diberikan oleh 
bank kepada nasabah termasuk kelebihan atas pinjaman atau 
disebut juga bunga.   
Selain itu dalam Qānûn Madani Mesir pasal 726, Qānûn Madani 

Suriah pasal 692, Qānûn Madani Irak pasal 971, Qānûn Madani 
Yordania pasal 889 disebutkan apabila wadī‟aĥ berupa uang atau 
segala sesuatu yang rusak yang disebabkan dipakai, dan penerima 
titipan mendapat izin dalam penggunaannya, hal itu dianggap qardh. 

Zuhaili mengatakan dana yang disimpan ditabungan adalah 
qardh, maka tidak halal kelebihan yang diberikan (oleh bank) kepada 
orang yang menyimpan dananya14. Walaupun saat ini namanya 
tabungan wadī‟aĥ dan giro wadī‟aĥ tetapi pada hakikatnya kedua 
transaksi tersebut adalah qardh15. 

Pendapat kedua, kedua transaksi tersebut adalah wadī‟aĥ 
dengan makna fikih. Ini adalah pendapat Hasan ‟Abdullāĥ Amīn 
dalam bukunya al-Wadā‟i al-Mashrāfiyyaĥ an-Naqdiyyaĥ, ‟Isa ‟Abduh 
dalam bukunya al-‟Uqūd asy-Syar‟iyyaĥ al-Hākimaĥ Lilmu‟āmalāt al-
Māliyyaĥ al-Mu‟āshiraĥ, ‟Abdurazzāq al-Ĥaiti dalam bukunya al-Mashārif 
al-Islāmiyyah baina an-Nazhariyyaĥ wa at-Tathbīq. Alasan pendapat ini 
adalah: 

a. Dana yang disimpan di bank merupakan barang titipan 
(wadī‟aĥ) dan pihak yang menitipkan dalam hal ini nasabah 
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dapat mengambilnya kapan saja. Hal ini sesuai dengan 
karakteristik wadī‟aĥ. 

b. Pihak bank tidak menganggap simpanan nasabah di bank adalah 
qardh, karena  bank mendapatkan biaya administrasi atas jasa 
simpanan tersebut. 

c. Pada saat bank menggunakan dana nasabah, pihak bank sangat 
berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut dan 
mengembalikan dana tersebut jika nasabah menginginkannya. 
hal tersebut menunjukan akad tersebut adalah wadī‟aĥ. 

d. Pada dasarnya tujuan dari nasabah menyimpan dananya di bank 
dalam bentuk tabungan atau giro statusnya bukan sebagai 
pinjaman, tetapi sebagai media penyimpanan untuk kepentingan 
bisnis atau pribadi yang dapat diambil kapan saja. Oleh sebab 
itu akad tersebut tidak bisa disebut qardh.  
Pendapat ketiga, transaksi tersebut termasuk pada akad ijāraĥ 

(sewa menyewa). Menurut pendapat ini objek dari ijāraĥ adalah uang 
itu sendiri, sedangkan uang atau bonus yang diberikan oleh bank 
kepada nasabah adalah upah atas penggunaan uang nasabah oleh 
bank. Tetapi pendapat ini banyak ditentang oleh mayoritas ulama fikih 
karena pendapat tersebut termasuk pada kategori membolehkan 
praktik riba. 

Selain itu, beberapa ulama kontemporer berpendapat skema 
tabungan dan giro menggunakan akad wakālaĥ, dimana bank 
bertindak sebagai wakil dan nasabah bertindak sebagai pihak yang 
mewakilkan. Apabila tabungan dan giro menggunakana akad wakālaĥ,  
maka seluruh keuntungan dari dana investasi yang disimpan di bank 
harus menjadi milik muwakkil (pihak yang mewakilkan), karena dana 
tersebut seluruhnya milik muwakkil dan apabila terjadi kerugian, maka 
yang menanggung kerugian tersebut adalah muwakkil. Karena bank 
statusnya sebagai wakil, maka bank menerima upah (ujraĥ) dari 
nasabah dan tidak boleh mengambil keuntungan dari dana nasabah 
yang diinvestasikan. Dalam praktiknya, bank mengambil keuntungan 
dari dana nasabah bukan menerima upah dari nasabah yang telah 
ditentukan, selain itu apabila investasinya mengalami kerugian, yang 
menanggung kerugian adalah pihak bank bukan nasabah.   

Dari pembahasan di atas diketahui perbedaan yang mendasar 
antara qardh, wadī‟aĥ dan „ijāraĥ, di antara perbedaan tersebut adalah: 

1) Pada akad qardh terjadi perpindahan kepemilikan dari muqridh 
(pemberi pinjaman) ke muqtaridh (penerima pinjaman). 
Sedangkan dalam akad wadī‟aĥ statusnya adalah amanat yang 
disimpan di wadī‟ (penerima titipan). Pada akad ijāraĥ, 
kepemilikan barang tidak berpindah kepada musta„jir 



Tinjauan Hukum Fikih terhadap Hadiah                11          Muhammad Nadratuzzaman Hosen                                                               

Tabungan dan Giro dari Bank Syari‟ah                                              Deden Misbahudin Muayyad 

(penyewa) tetapi penyewa memiliki hak memanfaatkan objek 
sewa yang disertai dengan pembayaran sewa, oleh sebab itu 
akad ijāraĥ disebut akad atas manfaat bukan akad atas 
barang. 

2) Muqtaridh boleh menggunakan objek pinjaman, sedangkan 
dalam wadī‟aĥ, wadī‟ tidak boleh memanfaatkan objek 
simpanan; 

3) Muqtaridh berjanji akan mengembalikan barang pinjaman 
senilai barang tersebut. Sedangkan dalam wadī‟aĥ, wadī‟ 
mengembalikan barang kepada penyimpan harus sama 
dengan barang yang disimpan; 

Apabila barang pinjaman hilang atau rusak, muqtaridh harus 
menjaminnya. Sedangkan dalam akad wadī‟aĥ, wadī‟ tidak 
menjamin barang simpanan kecuali terdapat unsur kesengajaan 
atau kelalaian. 

 
5. Hukum Hadiah Langsung dari Bank 

Dari pemaparan tersebut, pendapat mayoritas fuqaĥā„ 
kontemporer dapat digunakan sebagai landasan hukum tabungan dan 
giro. Oleh sebab itu hukum dana tabungan nasabah yang disimpan di 
bank mengikuti hukum pinjaman dalam konsep fikih. Setidaknya 
terdapat dua kaidah yang sangat berhubungan dengan pinjaman yaitu 
kullu qardhin jarra naf‟an faĥua ribā dan al-kharaj bi dhamān. Al-kharaj 
adalah keuntungan atau bertambahnya nilai, sedangkan addhamān 
adalah tanggung jawab dari kehilangan, kerusakan atau kewajiban 
untuk mengembalikan. Implementasi dari kaidah tersebut adalah jika 
seseorang mendapat tanggung jawab (dhamān) maka dia berhak atas 
keuntungan (kharaj) dan orang yang memberikan hutang tidak berhak 
atas kentungan tersebut. Oleh sebab itu nasabah tabungan tidak boleh 
mendapatkan keuntungan atau kelebihan dari dana yang disimpannya, 
karena keuntungan hak bagi bank yang telah menjamin dana nasabah. 

Apabila nasabah menyimpan dananya di bank sebagai dana 
investasi (shāhibul māl) dan bank bertindak sebagai mudhārib, maka 
bank tidak boleh memberikan reward kepada nasabah tersebut, tetapi 
harus ada kesepakatan pembagian diawal (nisbah) antara nasabah 
dengan bank, besarnya nisbah tersebut harus diketahui dan disepakati 
oleh kedua belah pihak. Apabila bank mendapatkan keuntungan, 
nasabah mendapatkan bagian keuntungannya yang telah disepakati. 
Apabila tidak mendapatkan keuntungan, nasabah tidak mendapatkan 
apa-apa. Adapun apabila tabungan tersebut statusnya sebagai 
pinjaman, maka bank harus mengembalikan dana tersebut kapan saja 
nasabah meminta, oleh sebab itu maka berlaku kaidah al-kharaj 
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bidhdhamān, yang bertanggung jawab atas tabungan tersebut adalah 
bank (dhamān) dan keuntungannya pun milik bank (kharaj). Pada 
kasus ini nasabah tidak boleh mendapatkan reward karena termasuk al-
qardh jarra naf‟an (pinjaman yang mendatangkan manfaat)16. 

Dalam literatur fikih klasik, fuqaĥā„ berbeda pendapat mengenai 
hukum hadiah yang diberikan oleh muqtaridh (pihak yang meminjam). 
Terkait dengan hadiah langsung yang diberikan oleh bank setidaknya 
masalah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hadiah 
sebelum pinjaman dikembalikan dan hadiah pada saat pinjaman 
dikembalikan. 

 
a. Hadiah sebelum pinjaman dikembalikan 

Fuqaĥā„ berbeda pendapat tentang hukum hadiah yang 
diberikan muqtaridh kepada muqridh sebelum pinjaman tersebut 
dilunasi. 

Pertama, pendapat Hanafiyyaĥ17 dan Syāfi‟iyyaĥ18. Menurut 
pendapat ini, hadiah yang diberikan sebelum pinjaman dilunasi 
hukumnya sah apabila tidak disyaratkan sebelumnya. Menurut 
Hanafiyyaĥ, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi 
yang berpiutang) diharamkan apabila disyaratkan, tetapi apabila 
manfaat tersebut tidak disyaratkan maka tidak diharamkan. Hal 
tersebut berlaku juga pada hukum hadiah bagi muqridh (pihak yang 
meminjamkan), apabila hadiah tersebut disyaratkan maka hukumnya 
haram dan apabila tidak disyaratkan dibolehkan19. 

Syāfi‟iyyaĥ membolehkan hadiah dalam akad qardh apabila tidak 
disyaratkan. Dalam Mughni Muhtāj disebutkan tidak dibenci apabila 
muqridh mengambil hadiah yang tidak dipersyaratkan dari muqtaridh20. 
Selain itu dalam Niĥāyatul Muhtāj disebutkan dibolehkan seseorang 
mengambil hadiah dari mustaqridh apabila tidak dipersyaratkan, tetapi 
yang lebih utama adalah wara‟ akan hal itu21. Di antara dalil kebolehan 
tersebut adalah hadits berikut: 

1) “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik 
dalam pembayaran utangnya” (H.R. Bukhāri).    

2) “bahwasanya Rasulullah Saw meminjam dari seorang laki-laki unta yang 
masih muda, kemudian Rasulullah menyuruh Abū Rafi‟ untuk 
membayar unta muda kepada lakilaki tersebut. Abū Rafi‟ kembali 
kepada Rasulullah dan berkata; ya Rasulalah saya tidak menemukan 
unta kecuali khair (unta jenis bagus-pen.), Rasulullah berkata; 
berikanlah karena sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik 
dalam pembayaran utangnya”.   
Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwasanya Rasulullah 
mengembalikan unta yang lebih baik dari unta yang 
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dipinjamnya. Menurut Syāfi‟iyyaĥ hadits tersebut menunjukan 
bolehnya muqtaridh memberikan tambahan dari sisi sifat, oleh 
sebab itu penambahan dari sisi ukuran menjadi boleh dan tidak 
diharamkan memberikan tambahan sebelum hutang dilunasi, 
karena yang diharamkan dalam pinjaman adalah tambahan yang 
disyaratkan22. 

3) Selain itu terdapat „atsar yang terkait dengan hadiah dari 
peminjam, yaitu pada saat Ubai bin Ka‟ab meminjam dari 
‟Umar  bin Khaththāb–dikatakan jumlahnya sepuluh ribu-- 
setelah akad pinjam-meminjam tersebut dia memberikan hadiah 
kurma terbaik Madinah kepada ‟Umar . ‟Umar  bin Khaththāb 
menolak hadiah yang diberikan Ubai bin Ka‟ab, karena ‟Umar  
menyangka hadiah tersebut disebabkan oleh hutang-piutangnya. 
Hal tersebut karena termasuk pinjaman yang mendatangkan 
manfaat. Tetapi pada saat Ubai bin Ka‟ab menjelaskan kepada 
‟Umar  bahwa hadiah yang diberikannya bukan karena urusan 
hutang-piutangnya, maka ‟Umar  menerimanya23.  

4) “dari Yahya bin Abī Ishāq berkata; saya bertanya kepada Anas bin 
Mālik perihal dua lelaki dari kaumku yang meminjam kepada 
saudaranya kemudian memberikan hadiah kepadanya. Anas berkata, 
Rasulullah Saw bersabda; apabila salah seorang di antara kamu 
meminjam kemudian memberikan hadiah kepada yang meminjamkan 
atau membawakan kendaraan maka tidak boleh dikendarai atau 
diterima kecuali hal tersebut sudah berlaku di antara keduanya (muqridh 
dan muqtaridh) sebelum hutang-piutang”24. 
 

Kedua, pendapat Mālikiyyaĥ dan Hanābilaĥ. Apabila muqtaridh 
memberikan hadiah kepada muqridh sebelum hutangnya dilunasi dan 
praktik memberikan hadiah tersebut sudah berlaku sebelum akad 
hutang piutang dilakukan maka hukumnya boleh. Selain itu, apabila 
hadiah diberikan setelah akad hutang-piutang tetapi hadiah tersebut 
tidak ada kaitannya dengan hutang piutang maka hukumnya boleh.  

Menurut Mālikiyyaĥ, dikutip dari Waĥbaĥ Zuĥaili,25 haram 
hukumnya memanfaatkan sesuatu dari harta kekayaan muqtaridh (pihak 
yang meminjam) seperti memakai kendaraannya, sama dengan 
haramnya hadiah muqtaridh kepada pemilik harta (yang meminjamkan/ 
muqridh). Hal tersebut apabila maksud atau tujuan pemberi hadiah 
supaya pembayaran hutangnya bisa lebih lama atau adanya tujuan lain, 
dan sebelum akad pinjaman dilakukan tidak adanya kebiasaan orang 
yang berhutang memberikan hadiah kepada orang yang memberikan 
hutang. Oleh sebab itu apabila hadiah tersebut masih tersisa atau 
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hilang, maka hadiah tersebut wajib dikembalikan sesuai dengan nilai 
atau timbangan hadiah yang diberikan. 

Menurut Khursyi26, orang yang berhutang haram memberi 
hadiah kepada orang yang memberikan hutang dan orang memberi 
hutang haram menerima hadiah tersebut, karena hal itu berakibat pada 
penangguhan (pembayaran) dengan penambahan, tetapi hadiah tidak 
haram apabila sudah dilakukan sebelum akad hutang piutang 
dilakukan dan sudah diketahui bahwasanya hadiah tersebut bukan 
karena adanya hutang piutang. Menurut Sarkhasi27, apabila hadiah 
bukan karena qardh (hutang-piutang) maka tidak ada larangan 
mengambilnya. 

Di antara dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:  
1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhāri dari Anas bin Mālik 

dari Nabi Saw bersabda: “apabila memberi hutang janganlah 
mengambil hadiah”28; 

2) Hadits riwayat Ibnu Mājaĥ dari Anas bin Mālik…Rasulullah 
bersabda: apabila di antara kalian melakukan akad qardh kemudian 
orang yang berhutang memberikan hadiah kepada orang yang memberi 
hutang, janganlah diterima kecuali di antara orang yang berhutang dan 
memberi hutang sudah saling memberi hadiah sebelum akad (hutang 
piutang)29; 

3) Ibnu Mājaĥ meriwayatkan dalam sunannya dari Anas berkata, 
Rasulullah Saw bersabda; apabila salah seorang di antara kamu 
meminjam kemudian memberikan hadiah kepada yang meminjamkan 
atau membawakan kendaraan maka tidak boleh dikendarai atau 
diterima kecuali hal tersebut sudah berlaku di antara keduanya 
(muqridh dan muqtaridh) sebelum hutang piutang”. Dasar tersebut 
secara jelas menerangkan keharaman hadiah yang diberikan 
pada waktu hutang belum dilunasi30. 

4) diriwayatkan dari al-Auzā‟i dari Yahya bin Abī Katsīr Abī 
Shālih dari Ibnu ‟Abbās berkata; ada seorang lelaki yang berhutang 
kepada lelaki yang lain sebesar 20 dirham, kemudian lelaki tersebut 
(muqridh-pen.) memberikan hadiah.  

5) Mālikiyyaĥ dan Hanābilah juga menjadikan „atsar terkait cerita 
‟Umar  bin Khaththāb dan Ubai bin Ka‟ab diatas menjadi 
dalil, tetapi dengan pemahaman yang berbeda dengan 
Hanāfiyyah dan Syāfi‟iyyaĥ. Menurut Mālikiyyaĥ dan 
Hanābilaĥ sebenarnya „atsar tersebut menunjukan haramnya 
menerima hadiah pada saat hutang belum dilunasi sampai ada 
alasan yang membolehkannya yaitu alasan yang menunjukan 
bahwa hadiah yang diberikan bukan disebabkan oleh hutang 
piutang31. 
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6) Selain itu menurut pendapat ini, hadiah yang diberikan pada 
saat hutang belum dilunasi merupakan jalan pada praktik riba 
jahiliah, karena memberikan hadiah dengan maksud supaya 
pembayaran hutangnya bisa ditangguhkan.    

 

Hadits dan „atsar di atas menerangkan larangan bagi muqridh 
mengambil hadiah dari muqtaridh apabila hadiah tersebut disebabkan 
karena hutang-piutang misalnya hadiah diberikan supaya orang yang 
memberi hutang tidak menagih pada saat jatuh tempo, karena 
dipandang adanya tambahan pada pinjaman yang termasuk pada 
kategori riba. Hadiah tersebut diberikan hanya pada saat seseorang 
meminjam bukan hadiah yang biasa dilakukan sebelum akad utang 
piutang atau hadiah yang disebabkan ada acara tertentu yang 
mengharuskan seseorang secara sosial untuk memberikan hadiah. 

 
b. Hadiah pada saat pinjaman dikembalikan 

Pada saat muqtaridh melunasi hutang kepada muqridh dan disertai 
dengan pemberian hadiah oleh muqtaridh atau menambah uang yang 
dipinjamnya seperti jika Ahmad meminjam 10.000 kepada Ali dan 
Ahmad mengembalikannya sebesar 15.000 tanpa disyaratkan oleh 
muqridh serta tidak adanya kebiasaan atau adat yang berlaku seperti itu, 
para fuqaĥā„ berbeda pendapat. 

Pertama, mayoritas fuqaĥā„ dari Hanafiyyaĥ, Syāfi‟iyyaĥ dan 
Hanābilah dan sebagian Mālikiyyaĥ. Menurut pendapat ini hadiah dan 
kelebihan tersebut hukumnya boleh apabila tidak disyaratkan atau 
tidak adanya kebiasaan yang berlaku. Menurut Imam Nawāwi 
dianjurkan melebihkan dalam pembayaran dan bagi muqridh 
dibolehkan mengambilnya, baik penambahannya dari segi sifat atau 
jumlah, seperti jika meminjam 10 kemudian dikembalikan 1132. 

Dalil pendapat ini adalah: 
1) Firman Allah dalam surat  ar-Rahmān ayat 60: “Tidak ada 

balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).” 
2) “dari Abū Hurairaĥ, berkata; datang seorang lelaki kepada 

Rasulullah untuk meminjam, dan Rasulullah meminjamkan 
kepadanya setengah wasaq. Kemudian lelaki tersebut membayar 
dengan memberikan kepada Rasul satu wasaq, dan berkata; setengah 
untuk bayar hutang dan setengah lagi pemberian saya kepada anda”33. 

3) Apabila penambahan tidak disyaratkan atau tidak adanya 
kebiasaan dan bukan disebabkan karena pinjaman, maka 
penambahan tersebut merupakan kebaikan atas kebaikan34. 
Maksudnya muqtaridh memberikan kebaikan berupa 
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penambahan karena kebaikan yang telah diberikan oleh 
muqridh yaitu memberikan pinjaman.  

4) Selain itu menurut pendapat ini penambahan tersebut bukan 
pengganti atas pinjaman dan bukan dijadikan media untuk 
menangguhkan pembayaran. 

Kedua, Mālikiyyaĥ dalam pendapatnya yang lebih masyhur dan 
Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat ini tidak sah 
memberikan hadiah pada saat pelunasan hutang atau melebihkan 
nilainya. Dalil pendapat ini adalah: 

1) “Rasulullah Saw bersabda; setiap pinjaman yang mendatangkan 
manfaat termasuk riba”. Dalil tersebut menjelaskan bahwa 
hadiah atau tambahan dari sisi jumlah adalah manfaat dan 
tambahana dalam jumlah adalah riba. Menurut al-Qurāfi 
tidak dilarang tambahan pada saat pelunasan dari sisi sifat, 
tetapi dilarang penambahan dari sisi jumlah, ini pendapat 
yang masyhur. 

2) “dari Zarā bin Hubais, berkata, „Ubai bin Ka‟ab berkata; apabila 
kamu meminjamkan kepada seseorang kemudian orang tersebut 
memberi hadiah kepadamu, terimalah pembayaran hutangnya dan 
tolaklah hadiahnya”35.   
 

D. Hadiah dengan Qur’aĥ 
1. Pengertian Qur’aĥ 

Qur‟aĥ adalah media penetapan yang dipakai pada saat terjadinya 
pertentangan keterangan dan masing-masing pihak kedudukannya 
sama36. Menurut fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor 86/DSN-
MUI/XII/2012, qur‟aĥ (undian) adalah cara menentukan pihak yang 
berhak  menerima hadiah melalui media tertentu dimana penentuan 
pemenangnya diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar 
jangkauan.  

 
2. Qur’aĥ dalam pandangan Fuqaĥā‘ 

Ulama fikih klasik berbeda pendapat tentang boleh atau 
tidaknya qur‟aĥ. Menurut Mālikiyyaĥ, Syāfi‟iyyaĥ dan Hanābilah37, 
hukum qur‟aĥ adalah boleh. Dalil kebolehanya firman Allah surat Alī 
‟Imrān ayat 44 dan surat ash-Shāffāt ayat 139-141. 

“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami 
wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta 
mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk 
mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu 
tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa” (QS. Alī ‟Imrān: 44). 
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 “Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. (ingatlah) ketika 
ia lari, ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi lalu dia 
termasuk orang-orang yang kalah dalam undian” (QS. Ash-Shāffāt: 139-
141). 

Ayat tersebut menunjukan bolehnya melakukan qur‟aĥ dan 
dikategorikan sebagai perbuatan sunah bagi siapa saja yang 
menginginkan keadilan dalam pembagian, setidaknya ada tiga nabi 
yang melakukan praktik qur‟aĥ yaitu Yūnus, Zakariyā dan Muhammad 
Saw38. 

Banyak hadits Nabi yang menunjukan kebolehan qur‟aĥ, 
salahsatunya adalah hadits dari ‟Āisyaĥ bahwasanya Rasulullah Saw 
apabila hendak bepergian beliau melakukan undian di antara istri-istrinya. Jika 
keluar satu nama dalam undian, Rasulullah Saw akan bepergian dengannya 
…39 

Dari ‟Umran bin Husain bahwasnya seorang laki-laki yang sakit 
menjelang matinya, lalu membebaskan enam orang budak yang dimilikinya, 
padahal dia tak mempunyai harta lain kecuali enam orang budak itu. 
Rasulullah Saw lalu melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh 
dibebaskan, yaitu sepertiganya (dua orang). Rasulullah kemudian membebaskan 
dua orang budak (yang namanya keluar dalam undian), sedangkan empat 
budak lainnya tetap menjadi budak laki-laki tersebut.40 

Sedangkan Hanafiyyaĥ melarang praktik qur‟aĥ, dasarnya adalah 
hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, Ahmad, Nasā‟i dan 
Ibnu Mājaĥ: 

“dari Abū Mūsā al-„Asy‟ari bahwasanya pada zaman nabi ada dua 
laki-laki yang mengadu masalah unta, masing-masing laki-laki tersebut 
menghadirkan dua saksi, kemudian Nabi SAW membagi dua unta tersebut”41. 

Hadits tersebut menunjukan bahwasanya nabi dalam membagi 
unta tidak menggunakan metode qur‟aĥ tetapi beliau membagi dua 
unta tersebut. Selain itu, Hanafiyyaĥ menggunakan metode qiyas yaitu 
dengan cara diqiyaskan pada firman Allah surat al-Mā„idaĥ ayat 90. 
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan”. 

Ayat tersebut melarang mengundi nasib karena menentukan 
sesuatu dengan cara diundi termasuk muqamaraĥ. Para ulama berijma‟ 
(bersepakat) hukum qimār adalah haram. 

Muqamaraĥ atau qimār adalah mengambil harta orang lain 
dengan resiko apakah dia bisa mendapatkan penggantinya atau tidak. 
Muqamaraĥ merupakan bentuk dari maisir yaitu transaksi yang 
mengandung unsur perjudian atau untung-untungan. Dalam Mu`jam 
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Lughatul Fuqaĥā„  maksud al-maysir  adalah qimār yaitu semua 
permainan atau taruhan yang mensyaratkan yang kalah harus 
membayar sesuatu kepada yang menang42. Menurut Ibnu ‟Abbas al-
Maysir itu adalah qimār, yaitu pada zaman jahiliah terdapat orang yang 
bertaruh dengan keluarga dan hartanya, siapa yang menang atas 
pertaruhan rekannya maka dia akan mengambil keluarga dan 
hartanya43.  

Pendapat Hanafiyyaĥ tersebut banyak ditentang oleh kalangan 
ulama yang lain, karena melakukan qiyas dengan sesuatu yang 
memiliki karakter berbeda (qiyās ma‟a al-farīq). Qur‟aĥ bukanlah bentuk 
dari maisir ataupun bentuk dari qimār, hal tersebut karena maisir 
adalah menentukan seseorang yang tidak memiliki hak, sehingga pihak 
yang terkait dalam maisir sebenarnya pihak yang tidak memiliki hak. 
Adapun membedakan siapa yang berhak bukan termasuk qimār, dan 
qur‟aĥ tidak terjadi kecuali pada pihak yang sama-sama memiliki hak. 
Tidak mungkin pihak-pihak yang memiliki hak tersebut dapat 
memenuhi haknya pada saat yang bersamaan, oleh sebab itu maka 
dilakukan qur‟aĥ44.  

 
3. Qur’aĥ Hadiah 

Dari penjelasan di atas pada prinsipnya menurut mayoritas 
fuqaĥā„ qur‟aĥ merupakan praktik yang dibolehkan yang bertujuan 
untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak tersebut di 
antara sejumlah orang yang berhak. Terkait dengan undian hadiah, 
maka pihak yang melakukan pengundian harus benar-benar terbebas 
dari unsur Muqamaraĥ dan motivasi timbal-balik dari pihak yang 
mendapatkan hadiah karena dikhawatirkan masuk dalam kategori 
risywaĥ. 

Apabila dalam undian hadiah terdapat unsur muqamaraĥ, maka 
hukumnya tidak boleh. Misalnya sponsor melalui panitia akan 
memberikan hadiah bagi peserta seminar, karena jumlah peserta 
banyak sedangkan hadiah terbatas kemudian panitia melakukan 
pengundian, hal tersebut boleh dilakukan dengan catatan hadiah yang 
diberikan kepada peserta harus benar-benar berasal dari sponsor 
bukan dari uang pendaftaran peserta seminar. Apabila hadiah yang 
akan diberikan tersebut berasal dari uang pendaftaran peserta, maka 
undian hadiah seperti ini termasuk perjudian (muqamaraĥ/maysir). 
Sebab, hadiah tersebut berasal dari uang peserta. Hal ini berarti ada 
pihak yang mempertaruhkan harta dalam hal ini peserta 
mempertaruhkan uangnya, sehingga ada pihak yang kalah dan ada 
pihak yang menang. Contoh lain, apabila bank X melakukan undian 
berhadiah untuk nasabah yang telah mengumpulkan poin sampai 



Tinjauan Hukum Fikih terhadap Hadiah                19          Muhammad Nadratuzzaman Hosen                                                               

Tabungan dan Giro dari Bank Syari‟ah                                              Deden Misbahudin Muayyad 

batas tertentu, maka hadiah tersebut harus diambil dari keuntungan 
bank bukan dari uang nasabah yang disimpan di bank X.  

Oleh karenanya menurut ‟Ali Ahmad Sālūs pembagian 
reward/hadiah (yang dilakukan bank) dengan cara diundi merupakan 
pembagian bunga dengan jalan muqamaraĥ45. Hal itu dengan catatan 
apabila hadiah yang diberikan berasal dari dana nasabah sendiri. 

      
E. Simpulan dan Saran 

Pada prinsipnya memberikan hadiah kepada orang lain dengan 
tujuan mempererat tali persaudaraan atau sebagai bentuk 
penghormatan adalah dibolehkan. Hadiah yang dibolehkan adalah 
hadiah yang tidak terdapat syarat atau timbal balik.  

Dalam kasus hadiah langsung yang diberikan bank syari‟ah 
kepada nasabah atau calon nasabah para ulama fikih berbeda 
pendapat. Walaupun Hanafiyyaĥ dan Syāfi‟iyyaĥ membolehkan 
muqtaridh memberi hadiah kepada muqridh pada saat hutang piutang 
belum lunas, tetapi yang lebih utama adalah tidak memberikan hadiah 
tersebut. Karena dikhawatirkan hadiah tersebut termasuk pada 
kategori risywaĥ (suap/sogok).  Sedangkan memberikan hadiah atau 
penambahan pada saat pelunasan, mayoritas fuqaĥā„ Hanafiyyaĥ, 
Syāfi‟iyyaĥ dan Hanābilaĥ membolehkannya apabila tidak disyaratkan.  

Undian hadiah boleh dilakukan asal di dalamnya tidak terdapat 
unsur muqamaraĥ. Jika terdapat unsur perjudian, maka undian tersebut 
tidak boleh dilakukan. 

Penulis menyarankan jika Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS) 
akan memberikan hadiah, maka hendaknya memperhatikan semua 
ketentuan yang terkait dengan hal tersebut, salah satunya adalah 
senantisa berpijak pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI 
khususnya fatwa yang terkait dengan hadiah.  

Pada tataran praktis, pada prinsipnya pinjam meminjam yang 
dilakukan oleh bank dengan nasabahnya merupakan hal yang 
dibolehkan menurut syariat asal harus terbebas dari riba dan qimār.   
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Abstract 

The making image of cultural practices of santri in the City of Kudus is 
very unique; it is a mixture of the modern consumtive culture and traditional 
productive culture. The accommodative form of both cultures has influenced the 
symbols of traditional city, considered as the saint city, which has many religious 
meanings.  Mall Kudus means not only as the centre of consumptive economy, but 
also as the cultural centre  that tries to meet traditional and modern elements in 
their covers. Santri, then, becomes a groupf of people who enjoy best this condition. 
This article tries to answer the main question about the position of Mal Kudus in 
the process of the formation of consumtive culture of Santri. After collecting data by 
using interviews, observation, and documentation, and analyzing by using 
qualitative explanatory method, this research shows the relationship between the 
maagement of urban space and the formation of consumtive culture of santri. This 
conclusion is based on the aspect of the management of urban spaces, especially the 
building of Mall,which expressively creates the consumtive culture of the santri; 
even the traditional santri. 
 
Key Words:  Consumptive Culture, City Symbol, Mal Kudus, Santri  
 
 
Abstrak 

Pencitraan praktik kebudayaan santri di Kota Kudus sangat unik, 
yaitu campuran budaya konsumtif yang modern dengan budaya produktif yang 
tradisional. Bentuk akomodatif keduanya telah mempengaruhi simbol kota 
tradisional yang dianggap kota wali yang memiliki banyak makna keagamaan. 
Mal Kudus tidak semata dimaknai pusat ekonomi konsumtif, juga pusat budaya 
yang berusaha mempertemukan elemen tradisional dan elemen modern dalam 
bentuk perwajahannya. Kaum santrilah yang paling menikmati kondisi ini.  

Penelitian ini mencoba menjawab perteanyaan mengenai posisi Mal 
Kudus dalam proses pembentukan budaya konsumsi kaum santri. Setelah 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta 
dianalisis secara kualitatif eksplanatoris, penelitian ini menemukan hubungan 
antara pengelolaan ruang kota dengan pembentukan budaya konsumsi kaum 
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santri. Kesimpulan ini didasarkan pada aspek aspek pengelolaan ruang kota, 
khususnya pembangunan mal, yang secara ekspresif membentuk budaya 
konsumtif dari para santri yang dikenal tradisionalis sekalipun.  
 
Kata kunci:  Budaya Konsumtif, Simbol Kota, Mal Kudus, Kaum Santri 
 
 
 
 
 
A. Pendahuluan  

Apa yang terjadi ketika seorang atau sekelompok individu yang 
beridentitas santri berada dalam ruang budaya seperti mal? Dalam 
kacamata kajian budaya, pertanyaan seperti ini tetaplah menggelitik, 
terlebih ketika beberapa fenomenanya menggambarkan adanya 
pergulatan pola kapitalisme yang merebak, dan berbanding terbalik 
dengan mentalitas tradisionalisme kaum santri yang identik dengan 
internalisasi keagamaan. Termasuk di dalamnya pergulatan antara pola 
budaya konsumerisme dengan budaya “produktivitas”, yang hadir di 
tengah-tengah masyarakat yang sebelumnya dikenal sebagai 
masyarakat produksi. Bagaimana kemudian para pelaku budaya dan 
perantara budaya1merangkaikan pola-pola ini dalam tanda-tanda 
kebudayaan masyarakat setempat? 

Selain soal tanda dan praktik kebudayaan di atas, mal juga dapat 
dilihat sebagai salah satu simbol kota yang sudah dipengaruhi gaya 
kapitalisme budaya.2 Pada aspek arsitektur, terdapat kecenderungan 
kuat untuk melawan model arsitektur tradisional yang menghiasi 
kebanyakan bangunan yang berada di kota lama, seperti Kota Kudus. 
Mal Kudus yang ada di Kudus pun tidak terhindarkan dari upayanya 
untuk mengikuti gaya kapitalisme itu. Gaya arsitektur yang tegas dan 
formal, tertuang dalam aspek gubahan dekorasi, percampuran gaya, 
dan simulasi seni pop modern. Kata, gambar, pahatan, dan 
gemerlapnya lampu yang terletak di depan dan dinding mal berbeda 
dengan ketegasan tradisional yang melekat di Menara Kudus atau 
lainnya. Terlebih ketika Mal Kudus yang berada pada pusat kota dan 
berhadapan langsung dengan Masjid Jami Kudus. Susunan ruangnya 
telah menghasilkan landscape kekalahan tanda tradisionalisme oleh 
simbolisme budaya konsumsi yang hedonistik.  

Untuk mendukung landscape di atas, beberapa billboard dan 
baliho berukuran besar secara sengaja dipajang di seputar jalan 
Simpang Tujuh Kudus. Tidak hanya itu, iklan ajakan untuk berbelanja 
yang diiringi discount besar-besaran disiarkan terus oleh radio dan 
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koran lokal. Imaginasi ”kenikmatan” berbelanja dibangun oleh 
”perantara budaya” Mal Kudus tersebut. Mal Kudus menjadi satu 
alternatif inspirasi untuk berbelanja, apalagi ornamen di bagian muka 
gedung yang multiwarna telah sedikit banyak menggetarkan hati dan 
membangkitkan selera konsumerisme masyarakat, tidak terkecuali 
kaum santri, untuk memasuki ruang atau ”arcade” budaya konsumsi 
itu. Mal Kudus di tengah masyarakat Kudus yang masih tradisional 
menjadi kasus unik dari sebuah proses dari apa yang dinamakan oleh 
Michel Jenks sebagai pencitra-rasaan seni pop obyek-obyek budaya 
konsumsi massa yang dihidupkan kembali ke dalam landscape 
perkotaan dan industri budaya.3 

Ruang kewilayahan kota Kudus yang diajukan dalam penelitian 
ini tidak sekadar dilihat dalam makna geografi-struktural, melainkan 
juga dari kecenderungannya kepada geografi-kultural yang melahirkan 
berbagai fenomena kebudayaan kaum santri. Dasar pemikiran ini 
berasal dari David W Harvey, seorang ilmuwan ekologi-antropologi. 
Ia berpendapat bahwa proses produksi budaya terbawa kepada 
kesadaran ekonomi, politik, dan geografi.4 Tiga kesadaran ini ada 
karena: (i) munculnya modus akumulasi kapital yang lebih fleksibel; 
dan (ii) putaran baru dari kompresi ruang dan waktu dalam organisasi 
kapital. Harvey (1982) berargumen bahwa penataan ruang geografis 
dalam siklus kesejarahan, secara simbolik telah memberikan kerangka 
bagi pengalaman yang memungkinkan manusia belajar tentang siapa 
dan apa dirinya dalam masyarakat di mana ia berada. Karena itulah, 
dalam ekonomi kapitalis, pengorganisasian ruang kewilayahan adalah 
bagian dari kunci kekuasaan.  

Proses dinamika sosial budaya di atas, tentunya tidak dapat 
diberi makna objektif yang terbebas dari proses-proses material. 
Konsepsi ”pembangunan” kewilayahan senantiasa dikonstruksikan 
berdasarkan proses dan praktik material, yang akhirnya 
mereproduksikan kehidupan sosial. Bagi kelompok pengusaha 
misalnya, pertimbangan utama pembangunan wilayah adalah 
tujuanmoneter.5 Pengejaran keuntungan telah mengubah cara 
kebudayaan, dan berdampak terhadap kebudayaan masyarakat yang 
berada di kawasan yang dibangun itu. Pergeseran dari pola tradisional, 
seperti kebudayaan pertanian ke pola industri, dari budaya produksi ke 
budaya konsumsi, dari kultur santri menjadi kultur abangan misalnya, 
bagi Harvey, tidak lain adalah pergeseran dalam persepsi dan 
pengalaman kewilayahan.6 

Dari latar belakang di atas, ada dua masalah besar yang hendak 
ditelusuri oleh tulisan ini. Pertama, bagaimana sebenarnya pengelolaan 
ruang kota Kudus yang memiliki karakter tradisional sebagai kota 
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santri itu? Pertanyaan ini berkait erat dengan kehadiran Mal Kudus 
yang berada di pusat kota, terlebih mengambil tanah alun-alun yang 
merupakan salah satu titik kosmologis masyarakat Kudus; Kedua, 
bagaimana posisi Mal Kudus dalam proses pembentukan budaya 
konsumsi kaum santri? Aspek ini merupakan dampak lanjutan yang 
bersifat non-fisik dari model pengelolaan ruang kota.  

Dengan demikian, penelitian yang menghubungkan antara 
pengelolaan ruang kota dengan pembentukan budaya konsumsi pada 
kaum santri ini dilakukan untuk dua tujuan. Pertama, mendeskripsikan 
tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan ruang kota beserta 
perumusan simbolisme kotanya; dan kedua, mengetahui dan 
menjelaskan proses pembentukan budaya konsumsi pada kelompok 
santri yang kerap dianggap tradisional itu, termasuk usaha mengurai 
tarik menarik antara nilai-nilai tradisional dengan nilai modernitas. 
Kronologi pemikirannya dapat mengungkap aspek-aspek pengelolaan 
ruang kota apa saja yang dapat membentuk budaya konsumsi yang 
dilakukan kaum santri Kudus secara ekspresif. 
 
B. Kerangka Pemikiran 

Wertheimpernah mengilustrasikan kota sebagai sebuah teater 
kehidupan nyata di mana selain ada bangunan sebagai latar panggung, 
juga ada masyarakat, pemerintah beserta para pengusaha sebagai 
pemain atau pembawa peran.7 Dalam alur cerita kehidupan kota, 
pemerintah kota kadangkala berperan ganda; sebagai pemain dan 
pengarah cerita. Dalam posisinya sebagai sutradara, pemerintah 
cenderung mengatur kota sesuai kepentingan kelompoknya, sehingga 
seringkali menyakitkan masyarakat dari berbagai kelompok sosial dan 
ekonomi. Dinamika sebuah kota dapat dilihat dari bentuk pertarungan 
antara pemerintah dengan masyarakat untuk menata kota sesuai 
kepentingan masing-masing.8 Dalam pertarungan itu, masyarakat 
cenderung kalah, sehingga kota seringkali ditata dengan menggusur 
mereka. Oleh karena itu, seringkali kota terlihat ramai dengan proyek-
proyek pemerintah dan pengusaha, seperti pusat-pusat perbelanjaan 
dan gedung pemerintahan, yang mengambil ruang publik tanpa 
memperhitungkan akar budaya masyarakat setempat. Misalnya, 
pembangunan mal di alun-alun kota Kudus yang menghilangkan 
ruang sosial masyarakat dalam berinteraksi. Contoh lain adalah 
pembangunan area parkir di samping makam Syekh Maulana Malik 
Ibrahim di Kota Gresik yang menghilangkan suasana religius di sana, 
sehingga makam tersebut tidak lagi dilihat sebagai obyek budaya.  

Secara historis, kota mempunyai makna simbolik bagi warganya. 
Seperti dinyatakan Peter J.M. Nas, kota merupakan ruang interaksi 
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masyarakat yang memungkinkan pengalaman warga kota dapat 
direfleksikan ke dalam wajah kota.9 Seperti yang terlihat dari contoh di 
atas, pembangunan kota sekarang tidak lagi merefleksikan “wajah 
sosial budaya” masyarakat. Dampak dari kenyataan ini adalah 
ketidakcocokan tujuan pembangunan dengan konteks kebudayaan 
masyarakat yang ada sebelumnya. Secara sadar, masyarakat kemudian 
dipaksa untuk mengubah pola kebudayaannya.  

Pergeseran, perubahan, dan pergolakan dalam kebudayaan di 
ruang kota Kudus misalnya, akan semakin menarik dan penting 
dilakukan, karena tiga pertimbangan. Pertama, sebagian besar makna 
kebudayaan berasal dari simbol-simbol yang ada, dan simbol 
kebudayaan sendiri menuntut penggunaan ruang fisik; kedua, simbol-
simbol kebudayaan itu kemudian berpengaruh terhadap penggunaan 
ruang lain, dan sebaliknya dipengaruhi oleh penggunaan ruang lain; 
dan ketiga, simbol-simbol kebudayaan kota sebenarnya merefleksikan 
perubahan dalam struktur kekuasaan.10Simbol adalah bagian dari 
praktik kebudayaan masyarakat. Saat simbol kebudayaan dalam kota 
berubah, sesungguhnya ada semacam permasalahan “wacana dan 
praktik kebudayaan” yang sedang menimpa masyarakat, entah pola 
pergeseran dari budaya awal, atau pola akomodatif terhadap 
kebudayaan lain, semisal budaya konsumsi.11 

Berkenaan dengan pengaruh ruang terhadap simbol 
kebudayaan, Roland Barthes (1988) mengambil Tokyo sebagai studi 
kasus. Baginya, Tokyo bukan sekadar kota yang diisi oleh arsitektur 
bangunan dengan penataan jalan yang bersifat konsentris. Tokyo telah 
merangkai serangkaian gerakan metafisis yang dipenuhi oleh simbol 
spiritualitas (diwakili tanda kebudayaan gereja), kekuasaan (diwakili 
tanda kantor), uang (tanda bank), cita rasa (tanda mal), dan bahasa 
(dirangkai dalam tindakan berkafe dan berhormat). Pemaknaan sema-
cam ini sangat tercermin pada buku Empire of Signs (1989), di mana 
Barthes memaparkan secara detail tanda kebudayaan beserta hubung-
an antara tandanya dalam lingkup ruang kota yang diproduksi.12 

Tanda-tanda di atas kemudian menyusun suatu rangkaian 
simbolisme kebudayaan dalam struktur ruang kota.13 Arena pertarung-
annya dapat terlihat dari pola-pola perilaku atau sistem kegiatan yang 
dilakukan individu dan kelembagaan pada ruang-ruang tanda tersebut. 
Sistem kegiatan itu sendiri menurut Raonels dalam R.D. McKenzie 
dibagi menjadi tiga. Pertama, sistem kegiatan rutin berupa aspek 
kegiatan utama individu yang dilaksanakan, seperti pergi belanja, 
beribadah ke masjid, dan ke kantor. Kedua, sistem kegiatan terlembaga 
(swasta atau negeri) yang difokuskan pada hasil. Ketiga, sistem kegiatan 
yang menyangkut organisasi dari prosesnya sendiri, tidak sekadar hasil 
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saja melainkan sudah menyangkut hubungan kompleks dengan 
berbagai sistem kegiatan lain, baik dengan perorangan, kelompok 
maupun lembaga.14Di sini akan tercipta pertalian yang sangat banyak 
dalam satu sistem saja, termasuk saat membuat jejaring tanda. 
Pertautan pada sistem dapat diartikan sebagai bentuk hubungan antara 
berbagai pihak (lembaga, individu, kelompok) yang tercermin pada 
proses imbal yang berulang dan terus-menerus serta di dalamnya 
terdapat pergerakan penduduk saja, jasa saja, barang saja, informasi 
atau bahkan gabungan dari elemen-elemen tersebut. Simbol 
kebudayaan itu akan menjadi alat komunikasi dari kelompok-
kelompok tertentu dalam menjalankan sistem kegiatannya, termasuk 
juga dalam melegitimasi kepemimpinan, identitas sosial, dan alat 
kontrol kekuasaan. Karenanya, pada saat suatu ideologi, hubungan 
kekuasaan, dan tatanan kelembagaan berubah, maka simbol kebuda-
yaan di dalam ruang kota yang beridentitas tradisionalisme santri 
sekalipun pun bisa juga turut diubah, meskipun ada kalanya tidak 
secara langsung.  

Dalam konteks kota Kudus, kekuatan ekonomi dan sosial 
budaya saling terjalin dalam dialektika antara proses produksi dengan 
proses sosial. Keterjalinan tersebut berlangsung di dalam konteks 
kewilayahan kota yang selalu diproduksi dan direproduksi yang oleh 
Mark Gottdienerdisebut the social production of urban space.15Dengan 
demikian, ada empat asumsi dalam tulisan ini, yaitu: Pertama, relasi 
spasial maupun relasi temporal (historis) yang merupakan aspek 
intrinsik dalam komunitas. Hubungan antara satu ruang kewilayahan 
dengan kewilayahan lain dari masa ke masa merupakan bagian integral 
dari komunitas. Kedua, fenomena geografis dan demografis merupa-
kan cerminan dari proses tarik menarik relasi sosial. Terbentuknya 
daerah permukiman padat yang kumuh, pusat industri atau pusat 
pertokoan, misalnya, tidak terlepas dari adanya perubahan relasi sosial, 
intervensi modal, dan kekuasaan negara di dalam dan di luar wilayah 
kota. Ketiga, meski dapat dianggap ada hubungan antara bentuk dan 
status wilayah dengan modal-modal produksi dalam sistem ekonomi-
politik kapitalistik yang mewarnai suatu wilayah, namun hubungan 
tersebut tidaklah otomatis maupun statis. Terakhir, proses produksi 
ruang kewilayahan tidak sekadar proses perubahan struktur ruang, 
tetapi juga melibatkan peranan aktor-aktor yang memiliki pilihan 
untuk mengikuti struktur yang berubah itu atau bahkan ikut 
mengubah struktur. Artinya, dinamika dan identitas sosial budaya dari 
komunitas wilayah yang sebelumnya dianggap tradisional santri 
misalnya, kemudian akan sangat berperan besar dalam menentukan 
dinamika umum kewilayahannya. 
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C. Metode Penelitian  
Permasalahan kompleks yang diangkat dalam tulisan ini dilihat 

secara kualitatif eksplanasi. Metode ini dikhususkan selain untuk 
mendapatkan data awal, juga mencari beberapa hubungan yang khas 
dari berbagai fenomena yang terjadi di kota Kudus. Sudut 
pandangilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, dan kajian budaya 
digunakan untuk melihat fenomena tata ruang kota, relasi sosial 
masyarakat, serta pembentukan dan pembakuan budaya dari unsur-
unsur tanda yang ada di dalam struktur ruang kota beserta pelaku 
budayanya. Sudut sosiologi digunakan untuk melihat pengelolaan 
ruang kota oleh pemerintah. Kajian sejarah digunakan untuk melihat 
secara kronologis pengelolaan ruang kota beserta komunitasnya, dan 
kajian budaya difokuskan pada aspek pengaruh ruang kota terhadap 
pembentukan dan pembakuan budaya konsumsi kaum santri yang 
awalnya berada pada sifat tradisionalismenya. Data mengenai aspek 
dan unsur tata ruang kota, serta tanda dan simbol kebudayaan 
dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Di samping itu, 
penelusuran dokumen kesejarahan menjadi bagian tidak terpisahkan 
dari penelitiannya. 
 
D. Hasil dan Pembahasan  
1. Ruang Kota dalam Pembentukan Budaya 

Catatan sejarah tidak mungkin melupakan Kudus, sebuah 
kabupaten di Jawa Tengah dengan sembilan kecamatan. Selain disebut 
"kota wali dan kota santri", dikenal juga sebagai "tanah air" industri 
rokok. Kudus melahirkan sejumlah pengusaha rokok terkenal. Sebut 
saja Nitisemito, pemilik pabrik rokok cap Bal Tiga, Kuo Djee Siong 
(Nojorono), dan Oei Wie Gwan (Djarum).16 Kabupaten yang menjadi 
salah satu penghubung Surabaya dengan Semarang-Jakarta di jalur 
pantai Utara ini mempunyai tingkat kesejahteraan penduduk paling 
tinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2006, tingkat pendapatan per kapita 
mencapai Rp 6,8 juta/orang. Pada tahun yang sama, 62,26% nilai total 
kegiatan ekonomi mencapai Rp 7,3 triliun. Jumlah ini disumbang oleh 
sektor industri yang masih didominasi industri rokok. Kudus adalah 
cermin kota yang memungkinkan sektor industri dapat berperan 
penting dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.Sejak industri 
rokok lahir di Kudus tahun 1890, selain Kediri dan Malang di Jawa 
Timur, Kudus menjadi barometer perkembangan industri rokok di 
Indonesia.17Penerimaan cukai rokok tahun anggaran 2004-2006 misal-
nya, mencapai angka 1,7 triliun rupiah, atau sebesar Rp 6 milyar per 
setiap hari. Sayangnya, angka cukai ini tidak memiliki kontribusi 
langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih ironis, 
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realisasi PAD pada tahun 2006 sendiri tidak mencapai Rp 12 milyar 
atau sebanding dengan besarnya cukai rokok selama dua hari.18 

Perekonomian Kabupaten Kudus yang kini berpenduduk 
704.137 jiwa, tidak sekadar ditunjang oleh industri rokok yang masih 
menjadi primadona. Berbagai industri lain turut menyumbang 
peningkatan kesejahteraan penduduknya, seperti industri bordir yang 
mampu memproduksi 3.000 potong per hari. Ada juga industri 
elektronik, percetakan, dan pengelolaan kapuk. Walaupun Kudus 
sepenuhnya berada di wilayah agraris yang potensial, namun sektor 
pertanian tidak begitu banyak menyumbang pendapatan. Sektor ini 
hanya menyumbang 3,55% total kegiatan ekonomi di tahun 2006. 
Dalam arti ini, masyarakat Kudus sepertinya tidak menyukai pekerjaan 
tani atau menjadikan sektor pertanian sebagai selingan saja dari 
kegiatan utamanya. Mereka lebih tertarik pada usaha produksi yang 
bersifat spekulatif. Sebagian lain lebih senang memasuki pabrik 
industri, walaupun sekadar menjadi buruh. Karakter usahawan dan 
kelompok produktif tampak dari pilihan ini. 

Keterlibatan para pelaku ekonomi di atas telah ikut meramaikan 
dinamika kota Kudus. Mereka menjadi aktor ibarat dalam cerita novel. 
Seperti yang dinyatakan Wertheim di atas, bahwa sebuah kota bisa 
diibaratkan sebagai suatu novel tebal yang terbagi ke dalam anak 
bagian dan bab yang bergerak menuju beberapa puncak cerita 
berdasarkan gerak spiral lapis jamannya. Tidak hanya itu, kota juga 
adalah teater kehidupan nyata, di mana selain bangunan sebagai latar 
panggung, peran para politisi yang mengatur kota juga sering korup 
dan menyakitkan para pemain lain. Dinamika sebuah kota terletak 
pada ukuran sejauhmana ilustrasi teater tadi didialogkan oleh 
sekelompok aktor dengan kelompok aktor lain. Tidak dinafikan pula 
bahwa kebanyakan kota merupakan suatu teater yang sepi.19 

Teater yang sepi di atas kerap diasumsikan menimpa kota-kota 
tua di Indonesia. Asumsi ini terkait erat dengan proses dan perkem-
bangan kota-kota tua di Jawa khususnya. Betapapun berbeda 
karakteristik dan situasi kotanya, namun tetap ditandai oleh satu hal 
sama, yaitu kota-kota ini biasanya terletak berdekatan dengan pusat-
pusat pemerintahan para bangsawan kerajaan yang menawarkan rasa 
aman bagi penduduknya. Tidak kecuali bagi kelompok-kelompok elite 
keagamaan dan koloni-koloni asing yang berada di wilayah pantai, 
mereka tetap membutuhkan rasa aman dari otoritas kerajaan.20 
Meskipun tidak sepenuhnya benar dalam soal teater yang sepi dari 
sebuah kota tua, apa yang dinyatakan Wertheim menimpa kota 
Kudus. Lintasan sejarah telah menyebutkan bahwa kerajaan Pajang, 
Demak, Mataram, beserta peran dan kekuasaan para wali dan ulama, 
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asisten residen dan wedana Belanda pernah ikut mewarnai kesejarahan 
sosial politik kota tua Kudus. 

Sampai jaman modern pun, sebuah kota, seperti Kudus tetap 
diatur melalui kewenangan eksklusif pihak penguasa, seperti Rencana 
Umum Tata Ruang Kota (RUTR) dan Rencana Khusus Tata Ruang 
Kota (RKTRK) yang dikeluarkan pemerintah dan DPRD. Model 
seperti ini merupakan pengembangan lanjutan dari sistem pengaturan 
kota dan penduduk di zaman sebelumnya, seperti konsep nagarakerta-
gama dan mancanegara wilayah kerajaaan. Model ini secara langsung 
berdampak terhadap pola hubungan sosial, perilaku kebudayaan, dan 
produktivitas ekonomis penduduk di dalam dan luar kota. Artinya, 
dalam mengatur kehidupan kota, terdapat situasi yang didominasi oleh 
kemauan feodal tradisional, bukan secara spontan kemauan komunal 
penduduk, lebih khusus para pedagang dan pekerja. Semuanya masih 
tergantung pada kemauan penguasa, baik itu mengenai tata letak 
maupun desain kota, termasuk semua rencana kota yang ditetapkan 
kewenangan yang lebih tinggi.  

Fenomena relasi sosial dan identitas kota yang ada di Kudus 
perlu pula dirunut dengan bingkai kemauan dan kemampuan kota 
dalam memancarkan potensi sentrifugal (pergerakan penduduk dan 
fungsi kota dari dalam ke luar kota), serta potensi sentripetal 
(pergerakan penduduk dan fungsi kota dari luar ke dalam kota). 
Kedua potensi ini akan melahirkan kekuatan simbol kota yang ber-
dampak pada keragaman pemaknaan atas tanda-tanda ruang yang 
terdapat dan terjadi seiring dengan perkembangan kota.21Pemaknaan 
ini yang mempengaruhi polabudaya yang dikembangkan para 
penduduknya. Karena itu, ibarat novel yang menceritakan sesuatu, 
setiap unsur simbolisme kota perlu dikaitkan dalam kebulatan 
makrokosmos dan mikrokosmos struktur ruang kotanya. Simbolisme 
ini menyiratkan perwujudan dalam lekatan makna-makna tertentu, 
sekaligus berhubungan dengan pengalaman keseharian yang berada di 
luar perwujudan itu sendiri. 

Sekalipun ada fenomena lucu yang menarik dan mungkin jarang 
ditemukan selain di Kota Kudus seperti hasil amatan di bawah ini: 

Malam itu antara Magrib dan Isya, ada sekelompok santri 
berjumlah enam orang. Semua bersarung; dua di antaranya 
berkaca mata hitam, tiga berpeci haji, dan dua berpeci hitam, 
satunya menyimpan peci hitam itu di punggung belakang. 
Empat di antaranya masih menggenggam kitab tipis bersampul 
hijau kebiru-biruan dan berkertas kuning, ada yang satu buah, 
ada pula yang dua buah. Bila boleh diterka, kitab itu mirip 
dengan kitab Fathul Mu‟īn, atau yang satunya kitab Târîkhul 
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Wadih. Mereka berkeliling-keliling, menggoda gadis pembeli 
atau para wanita berseragam biru-biru itu. Sesampainya di lift 
(ujar mereka), dua orang duduk di pijakan, tiga lainnya sambil 
petetang penteteng, menaik-turun kacamata hitam di atas 
kepala, yang satunya lagi membuka-buka kitab, seolah-olah 
membaca serius. Mungkin dalam benaknya “kok tentang mal 
tidak ada dalam kitab ini, wah pasti palsu nih kitab”, mereka lalu 
keluar menuju Masjid Jami. 
Pengejaran saya terhenti sesaat, ketika sekilas terlihat juga 
rombongan santri perempuan berjilbab tanpa kacamata hitam 
atau peci haji dan peci hitam, dengan kondisi penampilan yang 
sama dengan kelompok santri putra ini.  
 

Kembali saya perhatikan terus kelompok laki-laki dalam 
perjalanan menuju Masjid yang harus melewati alun-alun. 
Mereka bercengkerama. Ya sekitar 10-15 menit kemudian 
terdengarlah suara azan shalat Isya. Mereka langsung bergegas 
menuju masjid dan ritual pun dilakukan secara tepat waktu, 
sambil berwirid cukupan lama, lebih lama dari wirid saya dan 
diakhiri dengan shalat sunnah rawatib. Setelahnya mereka keluar 
dan menuju Jl. Masjid. Kemungkinan besar ke arah pesantren 
Qudsiyah atau TBS, bilapun tidak, mungkin mengaji ke kiai di 
kompleks yang biasa dikenal sebagai wilayah santri.22 

 

Fenomena di atasperlu dikaitkan dengan pergeseran, perubahan, 
pergolakan, dan transformasi pemaknaan terhadap simbol-simbol 
kota yang terjadi di dalamnya. Perilaku santri bersarung dan berkopiah 
yang terkadang masih membawa kitab kuning dan berjalan santai, 
berkacamata hitam di malam hari, mencoba eskalator, mendengar 
musik bersuara keras sambil mengangguk-anggukkan kepala dan 
menggerakkan tangan ke kanan atau ke kiri, melihat baju dan celana di 
etalase dan gantungan meskipun tidak pernah membeli, serta diselingi 
cekikikan menggoda pelayan atau pengunjung Mal Kudus menjadi 
serangkaian tanda-tanda budaya yang melekat pada kaum santri di 
kota yang berubah ini. Hebatnya, kekuatan ruh kota tua sebagai kota 
wali dan kota santri telah memberikan “pembatasan” bagi pihak 
manajemen mal untuk tidak mengusir kaum santri yang berpolah aneh 
tersebut. 

Bagaimana bila peristiwa di atas kemudian menjadi peristiwa 
umum yang sering dijumpai di Kota Kudus ini? Terlebih setelah 
pembangunan Mal Kudus bertingkat empat yang berada di lokasi 
alun-alun dan berhadapan langsung dengan Masjid Jami Kabupaten 
Kudus. Peristiwa itu dapat menjadi persoalan pada saat pemaknaan 
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simbol. Demikian pula bila terdengar suara shalawat,barzanzian atau 
bacaan al-Qur‟an ketika berada di dalam bangunan mal, dan 
sebaliknya ketika di masjid pun terdengar jelas suara lagu pop, rock, 
dan dangdut bernada keras yang berasal dari sistem audio bangunan 
mal, maka simbol-simbol kebudayaan semacam apa yang hendak 
dimaknai terhadap unsur-unsur tanda itu? 

 
2. Membangun Simbol Kota 

Dari sisi kesejarahan, Kudus dapat dikatakan sebagai kota tua. 
Kota yang didirikan sejak jaman kerajaan Majapahit, dan kota ini 
semakin tenar ketika walisongo menjadikannya sebagai salah satu 
pusat islamisasi. Bangunan-bangunan untuk keperluan itu dibuat 
dengan mempertimbangkan tradisi sosial sebelumnya. Masjid dan 
bangunan nyantrik (pesantren) dibangun dengan tidak meninggalkan 
aristektur Hindu yang saat itu masih kuat, salahsatunya Masjid Menara 
Kudus. Tidak hanya itu, pengaruh Hindu tidak serta merta 
ditinggalkan. Para wali membingkainya dengan ajaran-ajaran Islam. 
Keyakinan bahwa alun-alun, beringin, dan pure yang posisinya 
kemudian digantikan oleh masjid Menara, sebagai garis linear 
spiritulitas dan kosmologis yang dapat menjaga sistem keseimbangan 
masyarakat pun masih diajarkan dan dilanjutkan oleh para wali. Berkat 
jasa para wali itulah, Kudus kemudian memiliki pamor sebagai “kota 
wali” atau identik dengan “kota yang beragama” dan “kota santri.” 

Alun-alun, sekarang tepatnya disebut alun-alun Simpang Tujuh 
Kudus, sebagai media keseimbangan ruang ukhrowi dan duniawi, 
masih tetap diyakini oleh masyarakat, meskipun kenyataan dalam arti 
“ruang fisik” dari alun-alunnya sendiri telah mengalami perubahan 
yang cukup signifikan. Masyarakat Kudus sendiri menganggapnya 
sebagai ujunge aji (ujungnya kesaktian) atau disiratkan sebagai inti 
kekuatan. Dua buah pohon beringin dan dua bangunan peristirahatan 
yang berada di sampingnya dahulu diberi makna simbol spiritual. Dua 
pohon beringin menjadi tanda dari akses spiritualitas kekuatan ruh 
atau jiwa penunggu “wali kutub”. Adapun dua bangunan, meliputi 
bangunan pamongpraja (bidang administrasi pemerintahan) khusus 
untuk orang kecil (tiang alit) dan bangunan kedua satu pos patroli 
pangrehpraja (bidang keamanan, seperti polisi) memberi simbol makna 
bagi pemenuhan akomodasi kekuatan sipil dan militer. Dahulu, alun-
alun dengan sendirinya telah menyimbolkan aspek kebudayaan, rasa 
keagamaan, kekuatan ekonomi, dan politik kekuasaan masyarakat 
Kudus. Perhatikan foto tahun 1935 di bawah ini: 
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Alun-alun Kudus tahun 1930-1935 

 
Nilai spiritualitas alun-alun semakin diperkuat dengan kehadiran 

Masjid Jami yang memiliki karakter tradisional. Sebelumnya, masjid ini 
terbuat dari tatal (potongan kayu) dengan mengambil model arsitektur 
limasan,persis masjid Demak. Masjid ini menjadi pusat kekuatan dari 
simbol kota santri. Bangunan fisik yang dapat menandakan Kudus 
sebagai kota santri sepertinya bertahan sampai tahun 1962. Setelah itu, 
ruh tersebut semakin pudar, khususnya ketika terminal (stanplatz) 
dokar berganti menjadi stanplatz kendaraan bermesin, dan munculnya 
pasar baru dan gedung bioskop Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) 
di sebelah tenggara. Kehadiran Bioskop yang menggunakan sistem 
layar tancap disinyalir sebagai bagian dari politik kebudayaan nasional, 
agama, dan komunis (Nasakom) yang diusung oleh kelompok “Merah 
Semarang”. Pendirian bioskop yang seolah dipaksakan ke masyarakat 
Kudus ini memiliki tujuan agar kentalnya keagamaan Islam dari 
organisasi Syarikat Islam dapat dicairkan, sehingga ide sekuler dan 
nasionalisme dapat diterima masyarakat Kudus. Menurut informasi, 
upaya seperti ini didukung oleh komunitas Cina di gettho Pecinan, yang 
sebelumnya mereka telah menguasai industri hiburan, cetak mencetak, 
kertas rokok, dan supply tembakau.  

Komunitas Cina di Kudus sendiri telah ada sejak peristiwa 
chinezenmoorder di Batavia tahun 1740 dan peristiwa pemberontakan di 
Cirebon tahun 1818. Berdasarkan ikatan etnis, orang Cina yang 
berasal dari dua daerah itu kemudian bermigrasi menuju Lasem dan 
Jepara. Di kedua daerah tujuan tersebut telah terdapat komunitas Cina 
migran Tiongkok yang datang jauh sebelum peristiwa Batavia dan 
Cirebon. Mereka kemudian menempati kampung (gettho) Pecinan yang 
berada di atas tanah-tanah adendum Belanda, bukan tanah milik. Hal ini 
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dilakukan Belanda sebagai wujud kompensasi dari kesalahpahaman 
pada peristiwa di Batavia23 dan berlakunya kebijakan passenstelsel dan 
wijkenstelsel.24Di satu sisi, dua kebijakan itu seolah membatasi ruang 
gerak Cina untuk beraktivitas dan bermasyarakat. Tetapi di sisi lain, 
kebijakan ini dapat memberikan keleluasaan kepada orang Cina untuk 
mengembangkan usaha dan jaringan antar getthonya. Secara politik 
ekonomi, tanah gettho Pecinan itu sengaja dipinjamkan oleh Belanda 
untuk menandingi ramainya perdagangan kaum santri kelompok 
Syarikat Islam dan Arab di Pasar Kliwon dan kawasan Menara Kudus. 

Cara seperti ini sebenarnya adalah bagian dari politik belah 
bambu, tujuannya untuk mengurangi tingkat ekonomi kaum 
santri.25Dampak dari kebijakan ini telah memunculkan semangat anti 
Cina di Kudus pada tahun 1918. Kekerasan rasial tersebut dianggap 
sebagai tragedi “Batavia jilid kedua”. Menurut pandangan Masyhuri 
(1981), persoalannya disinyalir bukan semata urusan rasial, tetapi 
berujung pada kepentingan ekonomi-politik organisasi Syarikat 
Islam.26Sampai tahun 1967, kebijakan pemerintah RI pun 
menyebabkan orang Cina tidak memiliki tanah sendiri.Karena 
keterbatasan inilah, mereka kemudian menggiatkan roda ekonominya 
dengan cara pelibatan orang pribumi. Mereka hanya bisa mengelola 
industri hulu di berbagai distrik, dan industri hilir diambil alih oleh 
masyarakat pribumi. Sistem kegiatan ekonomi seperti ini selaras 
dengan kebijakan pemerintah waktu itu, dengan penyebutan Program 
Ekonomi Ali-Baba.27 

Karena letak gettho berdekatan dengan alun-alun, maka pada 
masa-masa berikutnya, orang Cina sedikit demi sedikit menguasai 
wilayah pusat kota. Di sepanjang jalan Simpang Tujuh Kudus, toko-
toko klontong orang Cina pun kemudian berjejer. Beberapa bangunan 
rumah dan toko orang pribumi dibeli oleh mereka. Saat itu, alun-alun 
menjadi wilayah alternatif kegiatan ekonomi dari wilayah Menara 
Kudus. Terlebih, alun-alun memiliki daya dukung yang lebih 
memadai, yaitu taman kota. Sejak tahun 1937, taman kota dikelola 
oleh dinas perkotaan (assenering) yang melibatkan para opas dan 
pekerja wajib, karena alun-alun merupakan wilayah pusat 
pemerintahan. Saat itu, aktivitas lalu lintas lebih banyak dilalui oleh 
dokar dan sepeda ontel, pejalan kaki pun boleh melintas di tengah 
jalan. Di tahun 1932-1946 hanya terdapat dua mobil pribadi, yaitu 
milik Nitisemito dan Bupati Kudus, empat truk dari maskapai 
tembakau Sukun, Nojorono, dan perkebunan kapuk di Kudus.  

Sebagai daya dukung wilayah pusat pemerintahan, masjid kecil 
yang ada sebelumnya kemudian dikembangkan menjadi Masjid Jami. 
Masjid ini berada di seberang jalan dari permukiman Cina (Pecinan). Di 
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sebelah kanan masjidterdapat pusat administrasi pemerintahan 
(pamongpraja) distrik. Di tempat inilah kegiatan teknis pemerintahan 
kolonial diselenggarakan. Di sebelah timur, terdapat kegiatan jual beli 
seperti pasar kaget, lebih dikenal sebagai Pasar Gantung. Pasar ini 
dikhususkan bagi transaksi barang atau sekadar transfer barter dari 
pasar induk. Dalam perkembangannya, pasar induk ini tetap berada di 
lokasi Pasar Kliwon di kompleks industri Nojorono Kudus.Seperti 
disebutkan sebelumnya, setelah tahun 1962 ruh kota tradisional yang 
dicerminkan oleh alun-alun Kudus semakin meredup. Alun-alun 
Simpang Tujuh dipadati oleh lalu lintas kendaraan bermotor. Sebagian 
besar lokasi stanplatz pun kemudian dijadikan rumah toko. Kondisi ini 
terus berlangsung, bahkan semakin memburuk sampai tahun 2006. 
Pembangunan liar di atas tanah alun-alun sebenarnya tidak sesuai 
dengan masterplan kota Kudus tahun 1978-1998 sendiri yang masih 
mengikuti pola deStads Vormings Ordonantie/SVO (S. 1948.168) dan de 
StadsVormings Verordening/SVV (S. 1949. 40).28 

Pada tahun 1992, Pemerintah Kudus sebenarnya menyadari 
kondisi ini. Mereka kemudian membangun dan mengembangkan 
Pasar Kliwon yang berada di sekitaran Menara sampai bertingkat tiga. 
Tujuannya untuk menyerap para pedagang alun-alun. Upaya ini gagal, 
karena aktivitas perdagangan di alun-alun bagi sebagian orang lebih 
menguntungkan, ketimbang berada di Pasar Kliwon yang harus 
bersaing dengan para pedagang mapan yang ada sebelumnya dan telah 
berbentuk jejaring ekonomi.29 Akhirnya, kepentingan pengembangan 
alun-alun sebagai pusat ekonomi yang bersifat konsumtif lebih 
dikedepankan pemerintah dan pengusaha, walaupun harus 
mengorbankan tanah yang memiliki nilai spiritualitas sakral.Pada 
tahun 1992, terminal (stanplatz) sedikit demi sedikit diubah menjadi 
pertokoan. Pemerintah Daerah mengusahakan agar toko-toko itu 
diubah menjadi Toserba (Toko Serba Ada). Alasannya untuk 
mengatasi kekumuhan. Niat itu tidak sekadar terhenti di situ. Ide 
mengenai Toserba sebenarnya menjadi pijakan pertama pengembang 
untuk melempangkan niatnya membangun Mal Kudus. Pembangunan 
Toserba sendiri berlangsung dua tahun, dan hasil bangunannya tidak 
menarik. Pembangunan yang dilakukan pengembang tersendat dengan 
alasan krisis moneter.30Pada tahun 1996 terjadi kesepakatan tingkat 
elite, tanpa prosedur administrasi pemerintahan, untuk memperluas 
dan meninggikan Toserba menjadi empat lantai. Salah satu caranya 
adalah menggusur para pedagang makanan, stanplatz, dan toko-toko 
yang berada di sampingnya.31 Pengembang Mal Kudus akhirnya dapat 
menguasai lahan seluas dan selebar alun-alun dengan ukuran 
bangunan 80 m x 24 m. 
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3. Konsumerisme versus Produktivitas Tradisional Kaum Santri  
Mal Kudus hadir tepat di jantung power of centrum kota. Alun-

alun sendiri selebar 85 m x 67 m atau seluas 5695 m yang dibatasi oleh 
jalan lingkar Simpang Tujuh. Pada awalnya alun-alun menjadi area 
hijau dan taman kota yang menarik untuk dipandang, sekaligus juga 
berfungsi sebagai daya dukung pernapasan kota. Dalam benak 
masyarakat, alun-alun telah mampu memberikan kesegaran saat 
mereka melakukan rihlah (putar-putar) ke Tugu Identitas Kudus, pusat 
perbelanjaan, industri, dan perbankan di Jl. Ahmad Yani, Jl. Sudirman, 
Jl. Gatot Subroto, Jl. Ramelan, Jl. Sunan Kudus, dan Jl. Sunan Muria. 
Sebelum didirikannya Mal Kudus, peziarah walisongo yang melintasi 
Simpang Tujuh dapat menikmati dan merasakan ruh sebuah kota wali 
dan kota santri. Tapi apa boleh buat, ruh sebagai kota tradisionalisme 
santri itu pun hilang digantikan oleh hingar bingarnya “arcade” budaya 
konsumsi itu. 

 
Peta  System of Position Lokasi Kegiatan 

Mal Kudus dengan mudah didirikan di pusat kota, tepatnya di 
alun-alun Simpang Tujuh, sebagai hasil kompromi dan kebijakan 
ekonomi-politik para elite penguasa dan pengusaha.32Secara birokratis, 
pendirian itu didasari semangat untuk tidak menggantungkan 
sepenuhnya kepada industri rokok, di mana cukainya lebih banyak 
terserap oleh Pemerintah Pusat. Mal ini awalnya diharapkan mampu 
menyerap industri bordir, sehingga dapat mensubsidi pendapatan 
lokal daerah. Argumentasi ini kemudian menjadi mentah ketika terjadi 
perbenturan fungsi dari ruang-ruang kota lainnya. Ditinjau dari segi 
lokasi, letak Mal Kudus tidak berjauhan dengan Pasar Kliwon. 
Akibatnya, pengecer kecil sampai pengecer sedang kalah bersaing 
dengan kekuatan pemilik modal besar yang menguasai Mal Kudus ini. 
Dampak yang tidak kalah penting adalah tergusurnya ruang-ruang 
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yang memiliki simbol-simbol kebudayaan dan keagamaan yang telah 
melekat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas Kudus 
sebagai “kota wali” dan “kota santri” yang ada jauh sebelumnya. 

Meskipun kehadiran jaringan mal bermanajemen terpusat ini, 
seolah menjadi tanda dari sebuah alat pengubah arah masyarakat, 
namun ia merupakan sebuah titik mula dari keterbalikan kondisi 
Kudus pada awal pencitraan dirinya. Ruang kota Kudus secara 
tradisional telah berusaha mencitrakan arah kosmopolitan yang 
menghubungkan ruang profan dan ruang sakral. Alun-alun menjadi 
power of centrum, sebuah ruang yang memberikan kesempatan bagi 
keseimbangan aspek-aspek ukhrawi dan duniawi. Ruang terpusat ini 
merupakan ruang yang perlu disakralkan dan hanya digunakan untuk 
kegiatan sakral publik. Ruang keseimbangan itu kemudian hancur 
demi pertimbangan ekonomi-politik yang memunculkan bangunan 
Mal Kudus. Secara morfologis saja, Mal Kudus tidak tepat berada di 
wilayah Simpang Tujuh Kudus. Wilayah ini beserta variabel ruang 
ekor dan alun-alun sebagai pusatnya sebenarnya lebih mengarah pada 
sistem konsentris (terpusat). Bentuk morfologi kota semacam ini 
paling cocok untuk kota yang perkembangan areal kekotaannya 
didominasi oleh pengembangan industri. Masing-masing lidah 
(variabel ekor) hendak dibentuk oleh pusat kegiatan kedua yang 
berfungsi memberi pelayanan areal kekotaan yang letaknya agak jauh 
dari pusat kegiatan utama. Sementara itu bagian-bagian yang 
menjorok ke dalam direncanakan sebagai jalur hijau dan berfungsi 
sebagai paru-paru kota, tempat rekreasi, dan tempat olah raga 
penduduk kota. Penjagaan kelestarian daerah hijau seperti ini biasanya 
diatur melalui undang-undang/peraturan (masterplan), sehingga apabila 
ada pelanggaran dapat diancam oleh sanksi. Dengan demikian, 
kelestarian jalur hijau yang didambakan oleh penduduk kota dapat 
dijaga. Dalam arti ini, letak dan pembangunan Mal Kudus di alun-alun 
telah menyalahi pertimbangan morfologis, karena tidak berada pada 
system of position struktur ruang kota seperti yang direncanakan jauh 
sebelumnya.33 

Seperti pendapat Raonels mengenai sistem kegiatan di atas, 
jangankan dengan sebuah mal, seperti Mal Kudus, kompleks Kauman 
yang dihuni oleh para priyayi dan santri Kudus misalnya dapat saja 
salah posisi, bila ia dibangun tidak sesuai dengan pola awal 
pengelolaan kota. Padahal kawasan terakhir ini menjadi suatu daerah 
yang resmi dan jelas-jelas muncul jauh sebelumnya dari sistem-sistem 
kegiatan administrasi pemerintahan dan keagamaan. Kedua sistem 
posisi ini sendiri saling bertautan dengan kegiatan dan elemen 
ekonomi, politik, dan budaya dalam perwujudan-perwujudanyang 
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legal. Karena itu, hak mengolah sumber-sumber ekonomi, termasuk di 
dalamnya menjual “ruh atau nilai-nilai kesakralan” kuburan para wali 
di Menara Kudus misalnya hanya akan berada pada orang-orang yang 
berada pada “sistem Kauman”, baik dalam peran mereka sebagai juru 
kunci, penjaga Menara, pedagang pernak-pernik maupun para 
pemungut sadaqah dari kelompok peziarah. Tempat “ekonomi kuburan” 
barangkali itu sebutan yang cocok, dalam perkembangan sejarahnya 
memang mewujud pada daerah tempat tinggal mereka. Di dalamnya 
terdapat kompleks Menara Kudus, serta kuburan para wali dan 
“kuburan siapa pun yang dimitoskan.” Wajar bila daerah ini kemudian 
berkembang menjadi kawasan kegiatan ekonomi kuburan, sekaligus 
permukiman para pini sepuh yang berdarah biru dan kaum santri. 

Posisi dan sistem nilai yang dimiliki kaum santri di kompleks 
Menara Kudus beserta aktivitas “ekonomi kuburan”nya sedikit demi 
sedikit mulai terganggu dengan kehadiran Mal Kudus. Dalam arti ini, 
keberadaan Mal Kudus sedikit banyak telah menyumbang terjadinya 
pergeseran, atau jika boleh dikatakan “perubahan” budaya kesantrian 
yang ada. Mal juga telah membawa arus global kapitalisme yang 
mengubah gaya hidup dan praktik budaya kaum santri, yaitu dari 
kebiasaan sebagai masyarakat produksi yang ditandai oleh kegiatan 
ekonomi di sekitar Menara Kudus dan Pasar Kliwon, menjadi 
kebiasaan masyarakat konsumsi. Kebiasaan ini dilakukan dengan cara 
mengunjungi Mal Kudus, meskipun sekadar menikmati citra rasa 
dengan tanpa meninggalkan identitas kesantriannya.Dalam arti ini, 
perilaku kaum santri ketika berada di Mal Kudus walaupun tidak 
membeli produksi yang terpajang, bisa dimaknai sebagai proses 
menikmati cita rasa: bangunan, musik, asesori, dan pegawai yang ada. 
Penikmatan cita rasa inidilanjutkan dengan jalan-jalan, duduk santai di 
sekitar kantor bupati dan lingkungan lampu merah, serta main bola di 
alun-alun sebagai usaha kreatif dalam memanfaatkan ruang sekitaran, 
baik dalam arti “ruang biasa” maupun “ruang imajinasi”nya sebagai 
bagian dari relaksisasi kepenatan mengaji. Dalam arti ini, kehadiran 
Mal Kudus jangan-jangan tidak membawa keuntungan ekonomi 
kapitalisme kepada kaum santri, tetapi sekadar memberikan pengaruh 
cita rasa “budaya baru” terhadap mereka. Karena secara ekonomis, 
santri sebenarnya masih menggantungkan diri pada proses produksi di 
Menara Kudus dan Pasar Kliwon.  

Mal Kudus, meskipun tidak terlalu besar adalah contoh baik 
dari proses kapitalisasi, termasuk juga perubahan struktur dan fungsi 
ruang kota untuk menjadi pusat konsumsi yang dibangun di atas tanah 
terpenting di wilayah yang secara ekonomis sebenarnya tertekan. 
Pengalaman perjalanan (rihlah) duniawi di Mal Kudus yang di 
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dalamnya terdapat “kekacauan budaya” dan “penggayahidupan” telah 
menjadi gambaran umum ruang publik, di mana konsumsi dan 
pemanfaatan waktu luang dibuat sebagai pengalaman 
mengkonsumsi.34Penampakan nyata seperti ini tentu tidak hanya 
terjadi pada tingkatan bentuk pengalaman umum yang dicoba untuk 
dimunculkan oleh sang iklan, desainer, arsitektur dan perantara 
budaya lain, melainkan juga ada kaitannya dengan aliansi yang 
dibentuk antara patron, pengawas, dan pemberi modal Mal Kudus. 
Jejaring pelaku seperti ini telah mampu menyusun simbol-simbol 
kapitalisme pada tanda ruang tertentu. Proses seperti itu hampir sama 
dengan proses pembentukan simbol budaya tradisional yang melekat 
pada ekonomi kuburan. Menara Kudus adalah tanda awal kebudayaan 
tradisional kaum santri yang bersifat eklektik. Di dalamnya tercakup 
ruang simbolisme yang dapat memunculkan mitos komunal masa lalu 
dengan tanda kebudayaan berupa kuburan dan kotak infak yang 
dimanfaatkan untuk menggerakkan sistem kegiatan ekonomi kuburan.  

 
E. Penutup  

Dinamika sebuah kota dapat dilihat dari bentuk pertarungan 
antara pemerintah dengan warga kota untuk menata kota sesuai 
kepentingan masing-masing. Secara historis, kota mempunyai makna 
simbolik bagi warganya. Kota juga merupakan ruang interaksi 
masyarakat yang memungkinkan pengalaman warga kota dapat 
direfleksikan ke dalam wajah kota.Fenomena di Mal Kudus adalah 
peristiwa awal yang membawa penelitian ini dilakukan. Keunikan 
dinamika sosial budaya kota sebenarnya terpusat pada ruang yang 
dianggap sebagai power of centrum. Ruang seperti ini kerap diyakini 
masyarakat sebagai media penyeimbang simbol kota yang dibangun 
dari kekuatan makrakosmos dan mikrokosmos, juga antara kekuatan 
pamongpraja dan pangrehpraja dengan masyarakat yang seringkali berebut 
dalam usahanya untuk mengelola ruang kota. Perubahan atas 
keberadaan dan fungsi ruang kota akan berdampak langsung terhadap 
sistem budaya yang ada pada masyarakat. Dengan demikian, dinamika 
ruang kota telah dan akan menghasilkan ekspresi simbolisme dan 
praktik budaya masyarakat.  

Sistem kegiatan ekonomi masyarakat Kudus yang memiliki 
hubungan dengan praktik kebudayaan dan tuntutan atas penggunaan 
ruang dapat dibagi ke dua jenis, yaitu ekonomi kuburan yang berpusat di 
Menara Kudus, dan ekonomi ngemal yang berpusat di Mal Kudus 
Simpang Tujuh. Dua jenis kegiatan ini telah bersimultan dengan 
kekuatan politik dan budaya. Dua kegiatan ini pula lah yang telah 
membentuk simbol-simbol kota, meskipun satu sama lainnya saling 
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bersitegang. Pembentukan simbol-simbol kota ini dilakukan dengan 
cara mengembangkan kota secara sentrifugal dan sentripetal. Untuk 
memenuhi itu, keberadaan dan fungsi tanda-tanda dalam ruang kota 
seakan diatur berdasarkan hegemoni ekonomi, politik kekuasaan, dan 
kharisma. Hegemoni kekuasaan yang paling kentara sebagai alat untuk 
merebut ruang yang dianggap menguntungkan, “berkah”, dan ruang 
yang memberi kemudahan bagi akses transportasi. 

Hal seperti ini terlihat pada peran para pemilik kharisma di 
wilayah Menara Kudus saat menggerakkan sistem kegiatan tradisional 
“ekonomi kuburan” kaum santri. Selain pembentukan sistem kegiatan 
dan sistem budaya tradisional tersebut, kolaborasi pemerintah dengan 
para pengusaha telah memungkinkan lahirnya sistem kegiatan 
ekonomi modern, yaitu pembangunan Mal Kudus di alun-alun, 
beserta dampak kebudayaan “ngemal”nya. Dalam kesejarahannya, power 
of centrum itu diserahkan oleh Belanda sebagai gettho Cina untuk 
menyaingi aktivitas dagang santri di kompleks Menara dan Pasar 
Kliwon. Dengan mal ini, masuk dan membakunya budaya konsumsi, 
walaupun sekadar penikmatan citra rasa modernitas bagi kaum santri 
di Kota Kudus, semakin memungkinkan terjadinya. Penikmatan citra 
rasa seperti itu yang barangkali paling strategis dilakukan oleh kaum 
santri untuk tidak menghilangkan identitas tradisionalitasnya. Mal 
Kudus akan dianggap oleh mereka sebagai ruang kedua, yaitu ruang 
untuk menghilangkan kepenatan mengaji dan ruang menikmati citra 
rasa budaya konsumsi. Dalam arti ini, berbicara tentang praktik 
kebudayaan kaum santri secara umum tidak bisa dilepaskan dari aspek 
politik, budaya, teknologi, ekonomi, dan ruang fisik yang mencakupi 
kehidupannya.  

Secara singkat, penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, 
kepentingan ekonomi dan politik kekuasaan sangat terasa dalam 
pengelolaan ruang kota Kudus. Karena lebih menekankan pada aspek 
ekonomi, maka pengelolaan ruang kota Kudus telah jauh 
meninggalkan nilai-nilai tradisi keagamaan dan kebudayaan yang ada 
dan dikenal dalam kesejarahan masyarakat Kudus; kedua, kehadiran 
Mal Kudus di Simpang Tujuh Kudus telah memberi pengaruh bagi 
pola pergerakan dan perubahan praktik-praktik kebudayaan kaum 
santri, dari budaya produktif menuju budaya konsumsi. Mal tidak 
sekadar menjadi media dari penghilang kepenatan mengaji, tetapi telah 
sampai pada tahap pencitra-rasaan budaya konsumsi, termasuk dalam 
soal meluaskan konsumsi waktu. 
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Abstract 

This research aims at identifying similarities and differences between 
commercial zakat and Income Tax on business profits, particularly within their 
legal norms in Indonesia. Moreover, this research also aims at exploring the 
possibility of deducting commercial zakat paid by an individual businessman from 
his Individual Income Tax, particularly that on the portion of the amount of 
business profits he earned in one fiscal year. 

This research was a normative-empirical research, in which it focused on 
analyzing secondary data, namely the enforced legislations on income tax and 
zakat, literatures, articles, and other sources related to the issue. In order to be 
able to obtain information regarding the enforcements of such legislations, a field 
research was also conducted through interviews conducted at our informants being 
experts and practicioners in the field of taxation and zakat. 

The research found out that there are similarities between the two types of 
levies, namely: a) both levies do not possess direct compensation to their payers; b) 
both levies possess thresholds for them to be compulsory; c) both levies are calculated 
using the self assessment system. Meanwhile, there are also differences between 
those levies, particularly with regards to: a) authorities to regulate and/or collect; 
b) methods of calculation; c) beneficiaries of payment; d) parties in charge of 
collection or receipt; and e) earmarking system. Based on those proportions, the 
researchers uphold that commercial zakat paid by a muzakki may be utilized as 
tax credits when calculating his Individual Income Tax, so that double levies may 
be avoided. 

 
Kata Kunci: commercial zakat, Income Tax, Individual Income Tax,Tax 

Credit. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara 

zakat perniagaan dan Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap subjek 
pajak atas penghasilan berupa laba usaha, khususnya dalam konteks 
pengaturannya di Indonesia. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi kemungkinan adanya pengurangan zakat perniagaan yang 
dibayarkan oleh pengusaha orang pribadi dari Pajak Penghasilan Orang 
Pribadi-nya, khususnya yang terutang dari penghasilan berupa laba usahanya 
yang diperoleh dalam satu tahun pajak. 

Penelitian ini bersifat normatif empiris, di mana fokus penelitian ini 
adalah untuk menganalisis data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan 
di bidang Pajak Penghasilan dan zakat, literatur, makalah, dan sumber-sumber 
lainnya yang terkait dengan isu yang diangkat. Dalam memperoleh data 
mengenai penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut, 
dilakukanlah penelitian empiris melalui wawancara dengan para narasumber 
yang merupakan ahli dan otoritas dalam bidang Pajak Penghasilan dan zakat. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa kesamaan antara 
kedua jenis pungutan ini, yaitu: a) zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha 
tidak memiliki kontraprestasi langsung bagi pembayarnya; b) zakat perniagaan 
dan PPh atas laba usaha memiliki ambang batas pengenaan; dan c) zakat 
perniagaan dan PPh atas laba usaha dihitung secara self assessment. Sementara 
itu, terdapat pula perbedaan antara zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha 
dalam aspek: a) kewenangan pengaturan zakat perniagaan ada di Kementerian 
Agama, sedangkan kewenangan pengaturan dan pemungutan; b) metode 
penghitungan; c) penerima manfaat; d) pihak yang berwenang untuk memungut 
dan menerima; dan e) earmarking system. Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa zakat perniagaan yang harus 
dibayarkan oleh seorang muzakki sekaligus WP Orang Pribadi yang 
menjalankan usaha dapat mengurangi PPh yang terutang pada orang tersebut, 
sehingga pungutan berganda dapat dihindarkan. 

 
Kata Kunci: Zakat Perniagaan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Tax 

Credit. 
 
 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari usaha untuk 
memenuhi kebutuhan bersama. Dalam usaha tersebut, diperlukan 
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suatu mekanisme pembiayaan yang melibatkan para anggota 
masyarakat itu sendiri. Pada konteks kehidupan bernegara, salah satu 
mekanisme pembiayaan tersebut adalah pemungutan pajak. Secara 
konseptual, pungutan pajak bersifat memaksa dan tidak memiliki 
kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk (oleh Wajib Pajak). Sifat 
memaksa ini timbul karena undang-undang, dan memiliki arti bahwa 
apabila pajak yang terutang pada seseorang tidak dilunasi, maka negara 
dapat melakukan upaya-upaya koersif, mulai dari pemberian sanksi 
administrasi sampai dengan pengambilalihan harta milik Wajib Pajak 
(selanjutnya disingkat dengan WP). Sementara itu, ketiadaan 
kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk oleh WP 
mengandung makna bahwa pajak merupakan alat untuk mewujudkan 
suatu pemerataan kesejahteraan, dimana penerimaan pajak dari 
masyarakat akan digunakan untuk mewujudkan pembangunan yang 
hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat tersebut. 
Hal ini pula yang memberikan dimensi sosial dari pemungutan pajak. 

Selain terdapat pada pajak, komponen memaksa dan ketiadaan 
kontraprestasi langsung yang menjadikan pajak sebagai pungutan yang 
memiliki dimensi sosial juga pada hakikatnya melekat pada zakat. 
Namun demikian, sifat memaksa dari zakat ditekankan pada adanya 
pemberian sanksi berupa dosa dan ancaman adanya pembalasan di 
hari akhir. Adapun sanksi dalam hukum positif diatur dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang mengatur bahwa organisasi 
pengelola zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) yang menyalahgunakan kewenangannya dapat dijatuhkan 
sanksi, sedangkan wajab zakat yang tidak membayar zakat dapat 
diadukan ke Pengadilan Agama, sehingga padanya akan dikenakan 
hukuman membayar zakat dan denda, maksimal 1 x dari zakat 
terutang. Sanksi lain yang diatur dalam hukum positif adalah mengenai 
penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan zakat dan pengelolaan 
zakat tanpa izin, sebagaimana diatur pada Pasal 36 – 42 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
(selanjutnya, UUPZ). Sementara itu, ketiadaan kontraprestasi langsung 
bagi pembayar zakat lebih ditekankan pada adanya kewajiban 
seseorang yang memiliki harta lebih untuk berbagi dengan orang lain 
yang berkekurangan harta. Dengan demikian, dimensi sosial dari 
pembayaran zakat terwujud dalam hubungan antara pembayar zakat 
dan penerima zakat. Dalam hal ini, hubungan seperti yang demikian 
tidak ada atau tidak terlihat dengan jelas dalam pemungutan pajak. 

Permasalahan klasik yang terdapat dalam pemungutan zakat dan 
pajak adalah adanya dua jenis pungutan berbeda yang dibayarkan dari 
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objek yang sama, yaitu penghasilan. Timbulnya pungutan berganda ini 
memberi dampak pada kemampuan ekonomi seseorang, karena 
sebagian penghasilannya, yang seharusnya dapat digunakan untuk 
konsumsi, akan mengalami pengurangan yang signifikan. Keadaan ini 
terutama dialami orang pribadi yang menganut agama Islam dan 
menjadi Wajib Pajak dalam negeri dari suatu negara.  

Upaya untuk mengurangi dampak ekonomi dari pungutan 
berganda tersebut sebenarnya sudah dilakukan dengan adanya 
ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 (selanjutnya, UUPPh), yang intinya mengatur bahwa “(...) zakat 
yang diterima lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
Pemerintah (...)” dapat dikurangkan dari penghasilan bruto seorang 
WP dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak yang akan 
dikalikan dengan tarif PPh untuk menentukan jumlah PPh yang 
terutang pada WP tersebut. Namun demikian, ketentuan ini prima facie 
belum dapat memberikan keadilan bagi WP, karena pembayaran zakat 
hanya bersifat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan bukan 
PPh terutang itu sendiri. Padahal, keduanya merupakan jenis 
pungutan yang dikenakan atas penghasilan, sehingga rasional apabila 
pembayaran pungutan yang satu dapat mengurangi pembayaran 
pungutan yang lainnya, dan bukan hanya menjadi komponen 
pengurang basis penghitungan pungutan lainnya tersebut. Argumen 
yang dapat diajukan untuk menyanggah rasionalisasi ini adalah bahwa 
kedua pungutan tersebut bukan merupakan dua pungutan yang 
ekuivalen, karena memiliki tata cara penghitungan masing-masing, 
walaupun memiliki objek yang sama. Faktanya, PPh memiliki norma 
penghitungan yang diatur secara jelas dalam UU PPh dan 
meninggalkan sedikit ruang untuk interpretasi yang berbeda, 
sedangkan penghitungan zakat justru menjadi objek fiqih dari para 
otoritasnya. Pembayaran zakat sendiri pada hakikatnya berada pada 
ranah hukum Islam, yang salah satu sumbernya adalah ijma’ para 
ulama. Konsekuensinya, banyak terdapat disparitas dalam 
pelaksanaannya, termasuk dalam hal zakat. 

Berdasarkan paparan-paparan tersebut, peneliti telah melakukan 
studi komparatif dan normatif mengenai zakat dan PPh, khususnya 
yang dibebankan terhadap penghasilan yang berasal dari kegiatan 
usaha. Studi normatif tersebut difokuskan pada tata cara 
penghitungan zakat atas hasil usaha dan PPh atas laba usaha. 
Penghasilan dari kegiatan usaha dipilih menjadi fokus dalam studi 
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komparatif ini karena memiliki komponen pengurang yang lebih luas 
dari penghasilan yang berasal dari profesi. 
 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah 
dielaborasi di atas, dapat dirumuskan sebagai permasalahan dalam 
penelitian ini, sebagai berikut: 1. Apa sajakah persamaan dan 
perbedaan zakat perniagaan dan Pajak Penghasilanyang terutang pada 
seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha? 2. 
Apakah pembayaran zakat perniagaan dimungkinkan secara 
konseptual untuk dapat mengurangi pembayaran Pajak Penghasilan 
yang terutang pada seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha? 
 
C. Metode Penelitian 

Penelitian mengenai “Studi Komparatif Pembayaran Zakat atas 
Hasil Usaha dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Laba Usaha” 
merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Oleh karena itu, 
salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan berbagai 
data normatif dan empiris, yakni melihat praktik yang terjadi di bidang 
perpajakan dan zakat beserta analisisnya yang mendeskripsikan 
urgensi dan memberikan landasan akademik bagi kebijakan yang akan 
diambil perihal Pembayaran Zakat atas Hasil Usaha dan Pemungutan 
Pajak Penghasilan atas Laba Usaha. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka untuk 
memperoleh data sekunder di bidang hukum dan untuk menunjang 
data sekunder tersebut dilakukan juga penelitian lapangan. Penelitian 
lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber, yaitu 
Badan Amil Zakat Daerah Kota Yogyakarta dan Rumah Zakat 
Indonesia Cabang Yogyakarta.  

Data yang terkumpul disusun dan dianalisa secara sistematis 
dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan komparatif 
(comparative approach). Penyajian data dilakukan dengan menggunakan 
logika deduktif-induktif (umum-khusus) dan kemudian dicari 
hubungan logis diantara aspek-aspek yang berhubungan.1 
 
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini memaparkan hasil studi komparatif antara zakat 
atas hasil usaha dan Pajak Penghasilan atas laba usaha. Bagian 
pertama, menjawab rumusan masalah pertama yaitu persamaan dan 
perbedaan antara kedua jenis pungutan tersebut. Bagian kedua 
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memaparkan mengenai sejarah dan rasionalisasi keberadaan zakat 
sebagai komponen pengurang dalam penghitungan Pajak Penghasilan 
atas laba usaha, terutama yang diterima oleh dan terutang pada 
seorang Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta rekomendasi 
bagi pengaturan mengenai hal tersebut di masa yang akan datang, 
sehingga menjawab masalah kedua dalam penelitian ini sesuai dengan 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 
1. Persamaan dan Perbedaan Zakat atas Hasil Usaha dan Pajak 

Penghasilan atas Laba Usaha 
Selain memiliki persamaan berupa sifat pembayaran yang wajib 

dan dibebankan pada orang pribadi atau badan, zakat perniagaan dan 
PPh atas laba usaha memiliki beberapa persamaan lainnya. 
Persamaan-persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 
 

a. Zakat Perniagaan dan PPh atas Laba Usaha Tidak 
Memiliki Kontraprestasi Langsung Bagi Pembayarnya 

Zakat tidak memiliki kontraprestasi langsung yang dapat 
dirasakan muzakki di dunia ini. Artinya, dengan membayar zakat, 
secara matematis harta seorang muzakki menjadi berkurang. 
Kontraprestasi positif berupa pahala atas ditunaikannya perintah 
membayar zakat akan diperoleh di akhirat kelak. Sebaliknya, sanksi 
berupa dosa akan diterima muzakki yang tidak menunaikan kewajiban 
membayar zakat, padahal harta yang dimilikinya termasuk dalam objek 
zakat serta sudah mencapai nishāb2 dan haul.3  

Namun demikian, dengan melihat salah satu arti dari zakat, 
yakni tumbuh dan berkembang, maka pada hakikatnya seorang 
muzakki yang menunaikan pembayaran atas harta yang dimilikinya 
justru akan mendapati bahwa harta yang dimiliki akan tumbuh dan 
berkembang dengan pesat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah 
SWT. Dampak positif lainnya adalah bahwa harta kekayaan, yang 
terhadapnya dikeluarkan zakatnya, akan menjadi suci dan terbebas 
dari unsur-unsur haram. 

Adapun bagi yang tidak menunaikan zakat, Pasal 691 KHES 
memberikan ketentuan sebagai berikut: 

Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini maka akan 
dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut: 

1) Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai 
denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang 
wajib dikeluarkan. 
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2) Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan 
pada putusan pengadilan. 

3) Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka 
dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20%) dari 
besarnya zakat yang harus dibayarkan. 

4) Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat 
diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada 
badan amil zakat daerah kabupaten/kota. 

Sementara itu, ketiadaan kontraprestasi langsung dalam pajak 
berlaku secara konseptual dan normatif. Secara konseptual, pajak 
tidak dibayarkan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh 
Pemerintah, melainkan pembayaran yang disebabkan terpenuhinya 
syarat-syarat tertentu yang menimbulkan utang pajak dan 
penerimaannya akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum 
(Negara).4 Ketiadaan kontraprestasi langsung dan fungsi pajak bagi 
keperluan Negara juga terdapat dalam definisi pajak dalam Pasal 1 
angka 1 UUKUP, sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Pajak yang 
diterimakan oleh Negara akan menjadi komponen pendapatan Negara 
selain penerimaan bukan pajak dan hibah, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (selanjutnya, UUKN).5 

Setelah diterimakan oleh Negara, maka pajak, terutama pajak-
pajak pusat seperti PPh, akan dikelola dalam bentuk Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga akan bercampur 
dengan pendapatan lainnya untuk digunakan dalam belanja Negara, 
yang meliputi penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan 
pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Pasal 11 ayat (2) UUKN). 
 

b. Zakat Perniagaan dan PPh atas Laba Usaha Memiliki 
Ambang Batas Pengenaan 

Ambang batas pengenaan atas harta objek zakat dikenal dengan 
istilah nishāb. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat tidak secara detail mengatur berapa besarnya nishāb 
untuk masing-masing harta benda yang wajib dizakati (objek zakat). 
Nishāb untuk objek zakat terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES). Besarnya nishāb, haul, dan kadar zakat tiap-tiap objek zakat 
menurut KHES adalah sebagai berikut: 

 



ALQALAM                                                   54               Vol. 30  No. 1 (Januari-April) 2013 
 
 

Tabel 1 
Objek Zakat , Nishāb, Haul, dan Kadar 

No. Objek Zakat Nishāb Haul Kadar 

1. Emas dan Perak 

85 gram 
untuk emas 
dan 595 
gram untuk 
perak 

1 tahun 2,5% 

2. 
Uang dan yang 
senilai 

85 gram 
emas 

1 tahun 2,5% 

3. 

Zakat barang 
yang memiliki 
nilai ekonomis 
dan produksi 

85 gram 
emas 

1 tahun 2,5% 

4. 
Tanaman dan 
buah-buahan 

- 
Pasca 
panen 

10% untuk 
tanaman yang 
mendapatkan 
pengairan alami 
dan 5% untuk 
tanaman yang 
pengairannya 
perlu diusahakan 

5. 
Zakat 
pendapatan 

85 gram 
emas 

1 tahun 2,5% 

6. 

Madu dan 
sesuatu yang 
dihasilkan dari 
binatang 

Untuk madu 
setiap 70 Kg 
setelah 
dikurangi 
biaya 
produksi. 

Pasca 
panen 

5%  untuk madu. 
Hasil tangkapan 
di laut 2,5% 

7. Zakat profesi 
85 gram 
emas 

1 tahun 2,5% 

8. 
Zakat barang 
temuan dan 
barang tambang 

- 
Setelah 
menem
ukan 

20% setelah 
dikurangi biaya 
penelitian dan 
biaya produksi 

Ketentuan umum yang berlaku dalam zakat menurut Pasal 676 
KHES, yakni bahwa zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan 
syarat-syarat sebagai berikut: 
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a.   Muslim; 
b. mencapai nishāb dengan kepemilikan sempurna walaupun 

sifat harta itu berubah di sela-sela haul; 
c.  memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu; 
d. harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang; 
e.  harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan 

nishāb; 
f.   harta bersama dipersamakan dengan harta perserorangan 

dalam hal mencapai nishāb. 

Demikian pula halnya dengan PPh atas laba usaha. 
Penghitungan PPh yang terutang pada Wajib Pajak Orang Pribadi 
secara normatif dilakukan dengan mengurangkan berbagai komponen 
biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (deductible 
expenses) dan komponen lain berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(selanjutnya, PTKP). Pada prinsipnya, semua subjek pajak orang 
pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak selama satu tahun pajak 
yang jumlahnya kurang dari PTKP yang berlaku terhadapnya tidak 
wajib membayar PPh. Selain untuk subjek pajak orang pribadi yang 
bersangkutan, PTKP juga diberikan apabila status subjek pajak 
tersebut adalah kawin, apabila penghasilan istri digabung dengan 
suami, dan apabila memiliki anggota keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat untuk paling 
banyak 3 (tiga) orang. Secara prosedural, subjek pajak yang memiliki 
penghasilan dalam satu tahun pajak kurang dari jumlah PTKP yang 
berlaku terhadapnya bahkan tidak wajib mendaftarkan diri sebagai 
Wajib Pajak, karena syarat objektif dianggap tidak terpenuhi. 
Pengaturan mengenai PTKP6 terdapat pada Pasal 7 UU PPh dan 
diberikan dengan cara berikut: 

1) Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh 
ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;  

2) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;  

3) Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh 
ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilan-
nya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan  

4) Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang 
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menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang 
untuk setiap keluarga. 

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa seorang WP 
Orang Pribadi Dalam Negeri yang menjalankan usaha hanya akan 
dikenakan PPh atas laba usaha yang diperolehnya di atas jumlah 
PTKP yang berlaku terhadap dirinya. Pemberian PTKP ini tidak lain 
bertujuan untuk menjalankan prinsip equity dalam pemungutan pajak, 
di mana pemungutan PPh terhadap seorang subjek pajak, terutama 
orang pribadi, disesuaikan dengan kemampuan membayar dari subjek 
pajak tersebut.7 Dengan kata lain, jumlah yang diberikan sebagai 
PTKP dianggap sebagai penghasilan yang digunakan oleh subjek pajak 
orang pribadi untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. 
 

c. Zakat Perniagaan dan PPh atas Laba Usaha Dihitung 
Secara Self Assessment. 

Sistem pemungutan zakat di Indonesia menurut UUPZ 
menggunakan self assessment. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 21, yakni 
bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan 
penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun demikian 
dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya tersebut, 
muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS. 

Menurut pemaparan Istiawan8 pada prinsipnya Rumah Zakat 
memberikan kebebasan bagi muzakki untuk menghitung berapa besar 
zakat yang harus dibayar. Adapun bagi muzakki yang tidak mempunyai 
kemampuan dalam menghitung zakat, maka Rumah Zakat 
memfasilitasi menghitungkan berapa besarnya zakat yang harus 
dibayar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan 
lembaga amil zakat seperti Rumah Zakat telah sedikit menggeser 
penerapan self assesment system dalam menghitung zakat yang harus 
dibayar oleh seorang muzakki. 

Sementara itu, penerapan self assessment system dalam 
penghitungan PPh terutang diatur secara tegas dalam Pasal 12 ayat (1) 
UUKUP. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa Wajib 
Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan di bidang perpajakan (UUPPh dan Undang-
Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah) tanpa menggantungkan adanya ketetapan pajak yang 
diterbitkan oleh fiskus. Adapun mekanisme penghitungan dan 
pelaporannya menggunakan sarana Surat Pemberitahuan (SPT), baik 
SPT Masa maupun SPT Tahunan, sesuai dengan Pasal 3 juncto Pasal 4 
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UUKUP. Secara konseptual, sistem ini mempertahankan ajaran 
material timbulnya utang pajak, yang mempostulatkan bahwa 
“timbulnya utang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, 
tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia,” selama syarat yang 
terdapat dalam undang-undang mengenai keadaan-keadaan, peristiwa, 
atau perbuatan yang menimbulkan utang pajak (tatbestand) terpenuhi.9 

Dalam menghitung PPh terutang, WP menambahkan sendiri 
penghasilan-penghasilan yang merupakan objek PPh sesuai Pasal 4 
ayat (1) UUPPh yang diterima oleh dirinya dalam satu tahun pajak 
atau bagian tahun pajak, baik yang diterima dari dalam negeri maupun 
dari luar negeri (penghasilan global/global income). Selanjutnya 
penghasilan-penghasilan tersebut dikurangi dengan biaya-biaya yang 
boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible expenses) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUPPh. Hasil dari 
penghitungan tersebut akan memunculkan Penghasilan Kena Pajak, 
yang selanjutnya akan dikurangkan dengan PTKP, sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya. Hasil dari penghitungan tersebut akan 
dikalikan dengan tarif progresif sesuai lapisan penghasilan yang 
berlaku terhadap jumlah penghasilan yang diterima subjek pajak, 
untuk mendapatkan jumlah PPh terutang. Dengan demikian, sistem 
ini membutuhkan kejujuran, pengetahuan serta keterampilan WP 
dalam menghitung besaran PPh terutang, walaupun reformasi 
perpajakan telah memungkinkan asistensi penghitungan oleh Account 
Representative (AR). Selain dengan self assessment system, untuk beberapa 
jenis objek PPh, pemungutan PPh-nya dilakukan dengan withholding 
system, baik yang dilakukan secara final (Pasal 4 ayat (2) UUPPh) 
maupun tidak final (Pasal 21, 22, dan 23 UUPPh), serta PPh yang 
disetor sendiri (Pasal 25 UUPPh). 

Adapun perbedaan-perbedaan utama antara zakat perniagaan 
dan PPh atas laba usaha adalah sebagai berikut: 

 
1) Kewenangan Pengaturan Zakat Perniagaan Ada di 

Kementerian Agama, sedangkan Kewenangan 
Pengaturan dan Pemungutan PPh atas Laba Usaha ada 
di Kementerian Keuangan 

Sebagai pungutan yang dominan dikuasai muatan agama, zakat, 
termasuk zakat perniagaan, jatuh pada ranah urusan pemerintahan di 
bidang keagamaan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 12 UUPZ, 
yang mengatur bahwa Menteri (yang menjadi pelaksana dari UUPZ) 
adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang agama, dalam hal ini Menteri Agama.  
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Adapun prakarsa pengaturan mengenai pengelolaan zakat dalam 
suatu Undang-Undang diperoleh dari Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29 dan 
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian jelas bahwa secara 
konstitusional, ideologis dan filosofis, pengaturan mengenai 
pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir 
miskin melalui redistribusi penghasilan yang dikelola secara 
terorganisir, transparan dan terpadu antara Pemerintah dan 
masyarakat.10 

Dengan demikian Kementerian Agama mengoordinasikan 
pemungutan zakat, baik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat 
maupun Lembaga Amil Zakat. Di tataran teknis Kementrian Agama 
melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji juga 
memberikan pengaturan terkait dengan nishāb, haul, dan kadar untuk 
setiap harta benda zakat.  

Dalam implementasi dari pengaturan dimaksud ternyata 
terdapat variasi, antara lain misalnya untuk zakat profesi dan zakat 
perniagaan ada yang menganalogikan (meng-qiyas-kan) dengan zakat 
emas maupun zakat pertanian. Hal ini menyebabkan adanya 
perbedaan mengenai nishāb dan kadarnya. Ada yang memilih nishāb 
85 gram emas dan kadar 2,5 %, ada pula yang memilih menggunakan 
nishāb 800 kg beras dan kadar 5% atau 10%. Ini semua tergantung 
pada keyakinan masing-masing muzakki Faktor pengalinya pun ada 
yang menggunakan keuntungan bersih (net profit) dan ada yang 
menggunakan keuntungan kotor (gross profit).11 

Redistribusi penghasilan juga menjadi salah satu fungsi dari 
PPh, termasuk PPh atas laba usaha. Hanya saja, dalam konteks 
pemungutan PPh atas laba usaha, dominasi agama tidak terjadi. Semua 
hal terkait pemungutan dan pengelolaan pajak sepenuhnya menjadi 
wewenang Pemerintah. Dalam konteks keuangan Negara, Presiden 
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, yang antara lain 
dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.12 Dalam 
melaksanakan kekuasaan tersebut, salah satu tugas Menteri Keuangan 
adalah melaksanakan pemungutan pendapatan Negara yang telah 
ditetapkan dengan Undang-Undang,13 antara lain pajak, termasuk PPh 
atas laba usaha. 

Secara konstitusional, pengaturan mengenai pajak, termasuk 
PPh, dan pungutan negara yang bersifat memaksa lainnya (seperti 
retribusi, royalti pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak) diberikan kepada Pemerintah melalui Undang-
Undang, sesuai Pasal 23A UUD 1945. Dalam hal ini, peraturan 
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perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya PPh, tidak 
terkodifikasi, sehingga tersebar dalam berbagai Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan serta 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Kekuasaan pengelolaan fiskal ini 
juga pada dasarnya tidak dapat diserahkan kepada siapapun, sehingga 
menutup partisipasi masyarakat. Adapun keberadaan agen-agen 
Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong PPh bukan merupakan 
bentuk keterpaduan pemungutan dan pengelolaan pajak, sehingga 
dimensi hubungan antara keduanya berbeda dengan dimensi 
hubungan antara Menteri Agama, BAZNAS, dan LAZ dalam konteks 
pemungutan dan pengelolaan zakat, termasuk zakat perniagaan. 

 
2) Zakat Perniagaan dihitung dari Harta yang Merupakan 

Pendapatan atau Keuntungan Usaha Perniagaan 
sedangkan PPh atas Laba Usaha Dihitung dan 
Dibayarkan dari Penghasilan yang Diperoleh dari 
Perniagaan. 

Hikmah kewajiban zakat, antara lain yaitu bahwa agama ingin 
menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring 
secara tidak langsung orang-orang pemilik uang untuk 
menginvestasikan uangnya pada kegiatan yang halal dan usaha yang 
legal. Dengan demikian, pembayaran zakat akan melepaskan mereka 
dari dosa sebagai penimbun-penimbun kekayaan, yaitu orang-orang 
yang menghentikan dan menghambat fungsi kekayaan. Di samping itu 
adanya investasi akan memberikan keuntungan kepada mereka dengan 
tidak habisnya kekayaan itu dimakan zakat waktu demi waktu.14 

Sementara itu, perdagangan merupakan bentuk usaha yang legal. 
Banyak hadis yang memerintahkan bahwa kekayaan anak-anak yatim 
diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat. Oleh 
karena itu, sudah sewajarnya apabila sejumlah kekayaan rakyat yang 
tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macamnya, telah 
difungsikan dalam perdagangan. Perdagangan telah menjadi mata 
pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit. Dengan 
demikian, Zakat Perdagangan/Perniagaan di sini difungsikan sebagai 
tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang 
berhak, dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemaslahatan 
umum dalam kehidupan bergama dan bernegara.15 

Sesuai dengan definisi yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 
UUPZ bahwa zakat merupakan “harta” yang wajib dikeluarkan oleh 
seorang Muslim, baik perseorangan maupun badan, untuk diberikan 
kepada mereka yang berhak menerimanya. Konsekuensinya, dasar 
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penghitungan zakat perniagaan, yaitu jumlah yang akan dikalikan 
dengan kadar zakat (atau dalam konteks pajak dapat disamakan 
dengan tarif pajak) sebesar 2,5% (dua koma lima persen), adalah 
kepemilikan harta perniagaan yang diperjualbelikan.16 Konkritnya, 
besarnya zakat perniagaan dihitung melalui dua tahapan, yaitu: a) 
menaksir harga dari awal hingga akhir tahun (untuk jangka waktu satu 
tahun), sehingga nishāb dapat diketahui; dan b) menghitung nilai zakat 
sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.17 Dengan demikian, 
keseluruhan komponen biaya dan laba usaha menjadi dasar dalam 
menghitung nishāb dan besarnya zakat perniagaan terutang. Dalam hal 
ini, zakat perniagaan hanya dikenakan untuk jumlah yang melebihi 
nishāb, yaitu setara dengan nishāb zakat emas sebesar 85 gram emas 
murni.18 

Praktik yang terjadi di Rumah Zakat Indonesia, sebagaimana 
telah disinggung di muka yaitu bahwa pengenaan zakat suatu kegiatan 
perniagaan adalah terhadap keseluruhan hasil yang diperoleh (revenue) 
atau dapat juga terhadap keuntungan bersih (net profit) yang diperoleh. 
Kedua metode tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat. 
Adapun zakat perniagaan dapat dianalogikan terhadap zakat hasil 
pertanian maupun zakat emas, sehingga kadar zakat yang dikenakan 
berkisar dari 2,5%, 5%, atau 10% dikalikan terhadap total pendapatan 
atau keuntungan bersih.19 

Sementara itu, PPh sendiri menganut fruit and tree doctrine, di 
mana pohon merupakan aset dan buah merupakan penghasilannya, 
sehingga pajak hanya dipungut atas penghasilan dan bukan atas aset. 
Konsekuensinya, dasar pengenaan PPh dihitung dari penghasilan. 
Lebih jauh lagi, tidak semua penghasilan merupakan penghasilan kena 
pajak, tapi hanya yang diatur sebagai penghasilan kena pajak saja, 
sebagaimana terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UUPPh. 

Selain dibagi menjadi penghasilan kena pajak (atau objek PPh) 
dan bukan penghasilan kena pajak (atau bukan objek PPh), 
penghasilan dalam UUPPh dikategorikan menjadi empat kelompok 
penghasilan sesuai dengan alur kemampuan ekonomis dari subjek 
PPh, yaitu i. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan 
pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik 
dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; ii. 
penghasilan dari usaha dan kegiatan; iii. penghasilan dari modal, yang 
berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, 
royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak 
dipergunakan untuk usaha; dan iv. penghasilan lain-lain, seperti 
pembebasan utang dan hadiah.20 
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Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penghitungan 
besarnya PPh yang terutang pada WP dihitung dengan menggunakan 
metode penghasilan neto. Dalam konteks PPh atas laba usaha, PPh 
yang terutang dihitung secara neto, dimana laba usaha, yang 
merupakan penghasilan yang menjadi objek PPh berdasarkan Pasal 4 
ayat (1) UU PPh (taxable income), akan dikurangi dengan biaya-biaya 
yang dikeluarkan oleh WP untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan tersebut (deductible expenses)sebagaimana diatur 
dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh; depresiasi dan amortisasi sesuai 
dengan Pasal 11 PPh; dan, khusus bagi WP Orang Pribadi ditambah 
dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diatur 
dalam Pasal 6 ayat (3) jo. Pasal 7 UU PPh. Hasil pengurangan 
tersebutakan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan 
Kena Pajak inilah yang akan dikalikan dengan tarif PPh (atau sering 
disebut dengan Tarif Pasal 17) untuk menentukan PPh yang terutang 
pada WP. 

 
3) Penerima Manfaat Zakat Perniagaan adalah 

Mustahiqq, sedangkan Penerima Manfaat PPh atas 
laba usaha adalah Pemerintah. 

Kelembagaan pengelolaan zakat sebagaimana direformasi dalam 
UUPZ tidak menjadikan BAZNAS dan LAZ sebagai penerima 
manfaat dari pembayaran zakat oleh Muzakki. Keberadaan lembaga-
lembaga tersebut tidak lain hanya sebagai penerima dan pengelola 
zakat (sehingga hanya menjadi intermediary) untuk selanjutnya 
dimanfaatkan oleh mustahiqq  (sebagai beneficiary dari zakat), kecuali 
untuk bagian Amil yang memang menjadi hak dari pengumpul dan 
pengelola zakat. Hal ini dipertegas dalam ketentuan-ketentuan 
mengenai tugas BAZNAS dan pendistribusian serta pendayagunaan 
zakat sebagaimana terdapat dalam UUPZ.  

Rumah Zakat selaku salah satu Lembaga Amil Zakat di 
Indonesia juga melakukan manajemen zakat, meliputi perencanaan 
(planing), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan 
pengendalian (controling). Operasional lembaga dimaksud didanai 
melalui dana zakat, yakni hak selaku amil dan fisabilillah.21 Adapun 
batasan maksimal dana zakat yang dapat digunakan oleh organisasi 
pengelola zakat maksimal adalah 10 % (sepuluh perseratus) dari total 
zakat yang berhasil dikumpulkan. Dengan demikian 90% (sembilan 
puluh persen) dari zakat yang terkumpul tetap merupakan hak 
mustahiqq  dan dapat digunakan secara konsumtif maupun produktif.  
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Program yang ditawarkan oleh Rumah Zakat adalah BIG 
SMILE Indonesia, yang merupakan sebuah gerakan pengibaran 
semangat optimisme bangsa melalui rangkaian gempita aksi senyum 
pemberdayaan untuk Indonesia yang lebih membahagiakan. BIG 
adalah kependekan dari Berbagi Itu Gaya, dimana Rumah Zakat 
berupaya menjebatani setiap sinergi yang dilakukan secara 
menyenangkan sehingga menjadi bagian gaya hidup baru yang lebih 
bermakna. BIG Smile Indonesia berupaya untuk berkontribusi 
terhadap tujuan pembangunan global (MDGs) di Indonesia. Bidang 
yang digarap dalam program ini adalah: (1) Senyum Juara 
(pendidikan); (2) Senyum Sehat (Kesehatan); (3) Senyum Mandiri 
(ekonomi); dan (4) Senyum Lestari (Lingkungan).22 

Secara konseptual, terdapat beberapa pihak yang ditetapkan 
sebagai penerima (sekaligus beneficiary) zakat, atau dikenal dengan 8 
(delapan) asnaf, yaitu sebagai berikut:23 

a) Fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa 
sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup; 

b) Miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup; 

c) Amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan 
zakat; 

d) Mu‛allaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan 
membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan 
keadaan barunya;  

e) Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya; 
f)   Ghārimīn, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan 

yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya; 
g) Fīsabīlillāĥ, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: 

dakwah); 
h) Ibnu Sabīl, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan 

dan perjalanan dimaksud bukan untuk tujuan maksiat. 
Sementara itu, pungutan pajak, termasuk PPh atas laba usaha, 

memang dimaksudkan sebagai komponen pendapatan Negara, 
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pendapatan Negara tersebut 
nantinya akan dibelanjakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan 
dalam APBN. Dengan demikian, jelas bahwa penerima manfaat 
(beneficiary), dalam arti pihak yang memiliki kebebasan dalam 
menentukan pemanfaatan penerimaan pajak dan pihak yang 
menerima langsung manfaat ekonomis dari penerimaan pajak, adalah 
Pemerintah sendiri. Tidak ada beneficiary lain dari pajak selain 
Pemerintah. 
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Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan antara WP dan 
mustahiqq . Pertama, WP hanya akan memperoleh manfaat ekonomi 
secara tidak langsung, yaitu berupa akses ke sarana dan prasarana 
pelayanan publik, seperti sekolah dan rumah sakit. Kedua,WP tidak 
memiliki kebebasan untuk menentukan pemanfaatan pajak yang 
dibayarkannya, secara langsung. Dalam mengakses sarana dan 
prasarana tersebut pun WP perlu membayar biaya jasa, sehingga 
semakin jelas bahwa tidak ada korelasi langsung antara pembayaran 
pajak dengan manfaat ekonomi yang diterima oleh seorang WP, atau 
WP bukan merupakan beneficiary dari pajak yang dibayarnya. 

Sebaliknya, mustahiqq  memang dari awal sudah ditetapkan 
sebagai penerima langsung manfaat ekonomi (beneficiary) 
pembayaran zakat oleh muzakki. Dengan kata lain, mereka memiliki 
kebebasan dalam menentukan pemanfaatan penerimaan zakat yang 
diperolehnya, dan pada saat yang bersamaan adalah pihak yang 
menerima manfaat ekonomi secara langsung dari zakat, yaitu untuk 
membiayai hal-hal yang menjadi kebutuhan hidupnya. Tentu dapat 
pula disimpulkan bahwa seorang WP, yang secara normatif harus 
memenuhi syarat objektif berupa perolehan penghasilan di atas 
PTKP, tidak mungkin pada saat yang bersamaan akan menjadi 
mustahiqq , yang di antaranya adalah para fakir dan miskin. 

 
4) Zakat Perniagaan dikumpulkan oleh Pemerintah dan 

Swasta, sedangkan PPh atas Laba Usaha dipungut oleh 
Pemerintah. 

Sebagaimana tersirat dalam pembahasan-pembahasan 
sebelumnya, salah satu materi yang dominan diatur dalam UUPZ 
adalah perihal keberadaan institusi pengumpul, pengelola dan 
pendistribusi zakat dari muzakki, yaitu BAZNAS dan LAZ. Dalam hal 
ini, BAZNAS merupakan lembaga Pemerintah non-struktural yang 
bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,24 
sedangkan LAZ sendiri dapat dibentuk oleh masyarakat, setelah 
mendapat izin dari Menteri Agama.25 BAZNAS sendiri bertugas untuk 
melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dengan menjalankan 
fungsi-fungsi: a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat; b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian 
dan pendayagunaan zakat; c) pengendalian pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan d) pelaporan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.26 BAZNAS juga 
dapat dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka 
pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah.27 Sementara itu, LAZ, 
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sebagai lembaga non-pemerintah yang mengelola zakat, wajib 
memberikan laporan teraudit mengenai pemungutan, pendistribusian 
dan pendayagunaan zakat yang dilakukan olehnya, sebagai bentuk 
pengawasan Pemerintah.28 Beberapa syarat perizinan pembentukan 
LAZ adalah berbentuk badan hukum dan bersifat nirlaba serta 
mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Secara teknis, syarat-syarat 
tersebut melekat pada bentuk badan hukum yayasan.29 

Dengan demikian, terdapat dualisme pemungutan zakat, 
termasuk zakat perniagaan, walaupun otoritas pengelolaan zakat 
sendiri tetap berada pada satu instansi, yaitu Kementerian Agama. 
Dengan kata lain terdapat pemisahan fungsi dan kewenangan antara 
Kementerian Agama sebagai regulator dan BAZNAS serta LAZ 
sebagai operator. 

Pemisahan kewenangan yang demikian tidak terdapat dalam 
pemungutan pajak. Pajak-pajak pusat, termasuk PPh atas laba usaha, 
dipungut oleh instansi tunggal, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak yang ada di 
seluruh Indonesia. Hal ini tercermin dalam visi DJP sebagai “institusi 
pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan 
modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan 
integritas dan profesionalisme yang tinggi,” serta misinya untuk 
“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang 
Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi 
perpajakan yang efektif dan efisien.”30 

Sebagai operator, instansi tersebut memiliki hubungan vertikal 
dengan Kementerian Keuangan, yang notabene merupakan pelaksana 
tugas-tugas pemerintahan di bidang pendapatan, yang mencakup juga 
fungsi-fungsi regulasi. Perlu dicatat bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 
(1) UUKUP, pajak-pajak pusat dipungut dengan sistem self assessment, 
sehingga tidak perlu menunggu ketetapan pajak dari fiskus. Bahkan, 
untuk beberapa jenis transaksi dalam pemungutan PPh (misalnya, PPh 
pemotongan oleh pemberi kerja terhadap pekerja, atau lebih dikenal 
dengan PPh Pasal 21) dan hampir seluruh transaksi dalam 
pemungutan PPN mengandalkan sistem pemotongan dan 
pemungutan oleh pihak ketiga. Namun demikian, kedua sistem 
pemungutan ini tidak serta merta menimbulkan dualisme pemungutan 
pajak, karena para pemotong dan pemungut pajak pada hakikatnya 
merupakan WP terdaftar yang bertanggung jawab langsung terhadap 
fiskus. Self assessment system dan withholding system tidak lain merupakan 
metode pemungutan pajak yang diterapkan oleh fiskus, dan bukan 
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penyerahan otoritas kepada masyarakat. Oleh karena itu, pola 
hubungan antara Menteri Keuangan, DJP, dan para WP berbeda 
dengan yang ada dalam zakat. 

 
5) Zakat Perniagaan Memiliki Earmarking, sedangkan 

PPh atas Laba Usaha Tidak Memiliki Earmarking 
Salah satu perubahan signifikan yang terdapat dalam UUPZ 

adalah adanya pengaturan mengenai pendayagunaan zakat untuk 
usaha produktif. Dengan kata lain, terdapat earmarking system yang 
tegas untuk semua zakat, termasuk zakat perniagaan, yang dikumpul 
dan didistribusikan oleh pengelola zakat. Pendayagunaan zakat untuk 
usaha produktif dilakukan dalam rangka penanganan fakir miskin dan 
peningkatan kualitas umat, namun hanya dapat dilakukan apabila 
kebutuhan dasar mustahiqq  telah terpenuhi.31 Usaha produktif 
selanjutnya didefinisikan sebagai usaha yang mampu meningkatkan 
pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sementara 
peningkatan kualitas umat diartikan sebagai peningkatan sumber daya 
manusia.32 Sementara itu, kebutuhan dasar mustahiqq  yaitu meliputi 
kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.33 
Dalam konteks Rumah Zakat tercermin dalam program BIG Smile 
Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di atas. 

Spesifikasi dari usaha produktif sendiri belum ditentukan. 
Rancangan Peraturan Menteri Agama yang mengatur hal tersebut 
hanya mengatur mengenai beberapa persyaratan penggunaan dana 
zakat yang terkumpul untuk usaha produktif. Syarat-syarat tersebut 
adalah:34 a) didahului oleh proses pendataan dan penelitian kebenaran 
mustahiqq  dan kelayakan usahanya; b) diprioritaskan bagi mustahiqq  
yang paling tidak berdaya secara ekonomi dan sangat memerlukan 
bantuan usaha; c) diprioritaskan bagi mustahiqq  yang ada di wilayah 
tempat pengumpul dan pengelola zakat berada; d) diberikan apabila 
kebutuhan pokok mustahiqq  telah terpenuhi dan ada kelebihan dana 
zakat; e) diberikan kepada usaha nyata dan menguntungkan; dan e) 
diberikan kepada bentuk usaha yang sesuai dengan syariat Islam. 
Berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka pada dasarnya terdapat 
indikasi penerapan mekanisme earmarking penerimaan  zakat untuk 
kegiatan tertentu. 

Secara konseptual, earmarking dapat didefinisikan sebagai “the 
budgeting practice of dedicating tax or other revenues to a specific program or 
purpose.”35 Dalam konteks pendapatan dari zakat, maka zakat termasuk 
dalam other revenue dalam definisi tersebut. Metode perwujudan 
earmarking ini dapat bervariasi sesuai dengan elemen yang ada di 
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dalamnya, yaitu pendapatan, program atau tujuan dan penerima 
manfaat dari earmarking. Dalam konteks zakat, termasuk zakat 
perniagaan, pendapatan yang di-earmarking-kanadalah zakat, infak, 
sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.36 Adapun jumlah 
pendapatan yang akan di-earmarking-kan dapat dihitung secara 
proporsional, sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan dalam 
penyelenggaraan program, atau dengan metode penghitungan lainnya. 
Dalam hal ini, sesuai dengan Rancangan Peraturan Menteri Agama 
yang mengatur hal tersebut, jumlah pendapatan yang di-earmarking-kan 
dialokasikan sebesar dana lebihan setelah pendistribusian zakat kepada 
mustahiqq  terlaksana. 

Sementara itu, program atau tujuan yang terhadapnya dana 
zakat, termasuk zakat perniagaan, akan dialokasikan adalah usaha 
produktif, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Terakhir, penerima 
manfaat dari jumlah zakat yang di-earmarking-kan telah 
dispesifikasikan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan 
kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa UUPZ telah 
menetapkan sistem earmarking untuk zakat yang dikumpul oleh 
instansi pengelola zakat, walaupun tidak sempurna. 

Berlawanan dengan kondisi tersebut, tidak ada earmarking 
penerimaan Negara dari PPh, termasuk PPh atas laba usaha. 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, seluruh pendapatan pajak, 
termasuk PPh, akan disetorkan ke kas Negara dan membentuk bundel 
pendapatan Negara bersama dengan komponen pendapatan Negara 
lainnya. Adapun kalau selama ini terdapat pengalokasian hasil 
penerimaan PPh, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 29, kepada 
Pemerintah Daerah, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai 
earmarking, sehingga hanya menjadi komponen Dana Bagi Hasil dalam 
konteks keuangan daerah.37 
 
2. Zakat sebagai Komponen Pengurang dalam Penghitungan 

Pajak Penghasilan atas Laba Usaha 
Dalam pembahasan UUPZ, masalah zakat dianggap sebagai 

pengurang pajak dianggap yang paling krusial. Perdebatan mengenai 
hal ini mengarah pada dua arus utama perbedaan pendapat. Pertama, 
ada kelompok yang berpandangan bahwa kebijakan zakat sebagai 
penghasilan bruto wajib pajak (tax deductible), sebagaimana yang dianut 
selama ini, merupakan pilihan yang paling tepat. Kedua, ada yang 
berpandangan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara 
langsung (tax credit) merupakan langkah strategis dalam upaya 
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menggali potensi zakat, sekaligus mengintegrasikannya secara lebih 
mendalam dalam perekonomian nasional.38 

Ada dua argumentasi dasar yang memperkuat pernyataan 
kelompok kedua. Pertama, dari perspektif keuangan Negara, ketika ada 
proses sinergi dan integrasi zakat pada kebijakan fiskal, maka akan ada 
sejumlah manfaat yang akan didapat, yaitu, perluasan basis muzakki 
dan Wajib Pajak, serta membantu meringankan beban APBN dalam 
hal anggaran pengentasan kemiskinan. Perluasan basis muzakki dan 
Wajib Pajak dilakukan melalui koordinasi yang baik antara otoritas 
zakat dengan otoritas pajak. Dengan demikian, maka identifikasi 
muzakki dan Wajib Pajak akan semakin luas, sehingga diharapkan 
pendapatan pajak dan zakat akan semakin meningkat. Hal ini secara 
empirik telah dibuktikan oleh Malaysia, di mana pendapatan zakat dan 
pajak justru semakin meningkat pasca pemberlakukan kebijakan zakat 
sebagai kredit pajak. Tidak ada trade off antara penerimaan pajak 
dengan zakat.  

Kemudian, manfaat kedua, yaitu bahwa keberadaan zakat akan 
sengat membantu meringankan beban APBN dalam pengentasan 
kemiskinan. Dengan anggaran Rp 86 triliun yang dialokasikan untuk 
pengentasan kemiskinan tahun 2011 ini, maka setiap orang  miskin 
akan menerima bantuan rata-rata Rp 2.77 juta pertahun atau Rp 230 
ribu/bulan. Jika zakat bisa direalisasikan sebesar Rp 100 triliun saja, 
atau senilai 46.08 persen dari total potensi zakat yang mencapai angka 
Rp 217 triliun, maka akan ada tambahan dana Rp 3.22 juta pertahun 
bagi setiap orang miskin, atau Rp 268 ribu perbulan. Upaya yang perlu 
dilakukan adalah memperkuat koordinasi program pengentasan 
kemiskinan antara kementerian terkait dengan BAZ dan LAZ. 
Dengan demikian tujuan negara untuk mengentaskan kemiskinan 
akan dapat terakselerasi dengan baik.39 

Kedua, dari perspektif distribusi ekonomi. Instrumen zakat ini 
diyakini akan menjadi alat redistribusi ekonomi yang efektif, di mana 
zakan menjamin aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada 
kelompok miskin. Secara ekonomi, aliran kekayaan dalam zakat ini 
akan mampu memberikan multiplier effect yang sangat besar. 
Pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak lebih tinggi lagi. Hal 
tersebut dikarenakan keberadaan zakat, akan menggenjot konsumsi 
dan investasi, di mana yang menjadi target utamanya adalah kelompok 
dhuafa. Melalui program distribusi zakat yang bersifat konsumtif, 
kebutuhan primer mustahiqq  pada jangka pendek akan terpenuhi, 
sedangkan melalui program zakat produktif, rumah tangga mustahiqq  
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pada jangka panjang akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih 
baik.40 

Setelah melakukan studi komparatif mengenai persamaan dan 
perbedaan zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha, maka penelitian 
ini selanjutnya akan menganalisis dapat tidaknya zakat perniagaan 
menjadi subsitusi dari PPh atas laba usaha yang dibayarkan oleh WP 
Orang Pribadi. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka terlebih dahulu 
dideskripsikan pengaturan yang berlaku saat ini, untuk selanjutnya 
melakukan penyesuaian terhadap perbedaan-perbedaan antara kedua 
pungutan tersebut, sehingga kesetaraan keduanya dapat tercapai dan 
kedua pungutan tersebut dapat saling mengurangi. 

Pada prinsipnya walaupun antara zakat dengan pajak terdapat 
perbedaan-perbedan dalam beberapa hal, tetapi memiliki tujuan akhir 
yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat dalam berbagai bidang 
kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 

Pajak dikatakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
kebijakan fiskal suatu negara, dimana pajak sebagai sumber utama 
penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara (fungsi 
budgeter) dan untuk melakukan fungsi pengaturan. Lalu bagaimana 
dengan zakat? Dalam kebijakan fiskal ternyata zakat memainkan 
peranan penting dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, bahkan 
berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat berpengaruh 
pula terhadap pilihan konsumen dalam mengalokasikan 
pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi.41 

Pasca perubahan UUPPh tahun 2008 dan pengundangan 
UUPZ pada tahun 2011, kebijakan yang berlaku dalam mengatasi 
pungutan ganda antara zakat dan PPh tidak mengalami perubahan 
substantif. Pasal 22 UUPZ, yang berbunyi “Zakat yang dibayarkan 
oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangkan dari 
penghasilan kena pajak,” hanya menegaskan materi yang diatur pada 
Pasal 9 ayat (1) UUPPh, yang berbunyi: 

“untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi 
Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh 
dikurangkan: 
(...) 
g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan 

warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 
a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta 
zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau 
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
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pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 
bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima 
oleh lembaga keagamaan atau disahkan oleh pemerintah, 
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Pemerintah; 

(...)” 

Secara historis, pengaturan mengenai zakat sebagai komponen 
pengurang penghasilan kena pajak pertama kali diatur pada perubahan 
ketiga UUPPh, yaitu Pasal I angka 6 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.42 Pada masa tersebut, “zakat 
atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang 
pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam 
negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil 
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
Pemerintah” dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dalam 
menghitung besarnya PPh terutang. Penjelasan dari ketentuan 
tersebut berbunyi: 

Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, 
sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (3) huruf a dan huruf b, yang tidak boleh dikurangkan dari 
Penghasilan Kena Pajak, zakat atas penghasilan boleh 
dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas 
penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata 
dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama 
Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki 
oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau 
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang 
berkenaan dengan penghasilan yang menjadi Objek Pajak dapat 
dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena 
Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.  
 
Pada saat ini, pengaturan tentang pengurangan zakat dari 

penghasilan kena pajak secara simultan diatur lebih lanjut dalam: a) 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau 
Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan 
dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5148); b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau 
Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan 
dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 668); c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti 
Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya 
Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto; dan d) 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang 
Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang 
Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang 
Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. 

Pengaturan tersebut jelas sesuai dengan salah satu arah dan 
tujuan perubahan pengaturan mengenai PPh pada saat itu, yaitu lebih 
meningkatkan keadilan pengenaan pajak.43 Namun demikian, zakat 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak (deductible expense) dirasakan 
kurang berarti dalam mendorong para wajib zakat untuk menunaikan 
zakat dan menimbulkan adanya pungutan ganda atas porsi 
penghasilan yang sama. Belajar dari Malaysia, maka sudah waktunya 
zakat dijadikan pengurang pajak (tax credit). Sebagai pengurang pajak, 
ternyata buka saja meningkatkan penunaian zakat itu sendiri 
melainkan juga berpengaruh terhadap peningkatan pembayaran pajak 
di Negara Jiran tersebut.44 

Sesungguhnya “zakat sebagai pengurang pajak” dapat menjadi 
insentif menaikkan pendapatan kedua instrumen tersebut secara 
simultan. Dana zakat yang terhimpun tidak dimasukkan ke dalam 
APBN Malaysia, melainkan langsung ke dalam rekening khusus 
lembaga zakat lembaga zakat yang diawasi secara ketat oleh 
Pemerintah. Alasannya sederhana, jika masuk kedalam APBN, maka 
penyaluran zakat menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel sehingga 
dikhawatirkan dapat mempersulit mustahiqq  yang menerimanya. Hal 
yang terpenting adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban 
pengguna dana zakat yang transparan, terukur, dan jelas sehingga 
kepercayaan Pemerintah dan masyarakat yang menjadi muzakki dapat 
terjaga dengan baik. 

Zakat sebagai pengurang pajak dapat diterapkan untuk zakat 
perniagaan. Zakat perniagaan sebagai pengurang pajak akan 
mendorong sektor ekonomi non formal mematuhi ketentuan tentang 
perpajakan, sehingga hal ini bukan hanya meningkatkan jumlah zakat 
yang dapat dikumpulkan melainkan juga dapat meningkatkan 
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pendapatan pajak. Sebelum dapat merekomendasikan zakat sebagai 
pengurang PPh terutang, perlu dicari rasionalisasi konseptual dari hal 
tersebut. 

Rasionalisasi konseptual terhadap pengurangan zakat dari PPh 
mengalami hambatan, karena terdapat perbedaan-perbedaan antara 
kedua pungutan tersebut, sebagaimana dipaparkan pada sub-bab 
sebelumnya. Salah satu perbedaan penting yang paling menghambat 
upaya rasionalisasi tersebut adalah perihal penghitungan zakat 
perniagaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, zakat memiliki 
metode penghitungan yang beragam sesuai fiqih yang berkembang di 
antara para cendekiawan Muslim, sedangkan penghitungan PPh 
terutang mengikuti aturan tunggal yang terdapat dalam UUPPh. 
Apabila hal ini tidak disinkronisasikan, maka pemaksaan zakat sebagai 
pengurang PPh terutang dapat menyebabkan distorsi yang besar 
terhadap sistem perpajakan yang sedang berlaku, dan pada akhirnya 
dapat mengganggu jumlah penerimaan Negara pada APBN. 

Terhadap hal tersebut, salah satu upaya sinkronisasi dapat 
dilakukan dengan memberlakukan suatu metode penghitungan zakat 
perniagaan yang sama dengan PPh atas laba usaha. Hal ini harus 
dilakukan dengan seksama, karena PPh tidak mengenal perbedaan 
perlakuan pajak berdasarkan jenis penghasilan, kecuali untuk PPh 
yang dipungut secara final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUPPh, PPh 
yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Bentuk Usaha Tetap, 
dan PPh Minyak dan Gas Bumi yang diatur tersendiri dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi 
yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.45 Oleh karena itu, UUPPh 
menganut global income tax system, di mana penghasilan dari mana pun 
berasal di agregasikan pada tingkat individu atau keluarga, untuk 
selanjutnya dikenakan pajak dengan menggunakan tarif progresif.46 

Berdasarkan sistem tersebut, semua penghasilan yang diterima 
oleh seorang WP Orang Pribadi akan diagregasikan, termasuk apabila 
orang pribadi tersebut selain memperoleh laba usaha juga 
memperoleh penghasilan lain seperti bunga, dividen dan royalti. 
Penghitungan yang demikian tidak ditemukan dalam zakat perniagaan, 
karena penghitungan zakat tersebut dilakukan terhadap harta yang 
igunakan dalam perniagaan. Hal yang terakhir inipun menimbulkan 
masalah, karena PPh di Indonesia mengadopsi fruit and tree doctrine, 
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan tidak dihitung dari harta yang 
dimiliki oleh WP Orang Pribadi. Salah satu rumus menghitung dasar 
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penghitungan zakat perniagaan yang terutang pada seorang Muslim 
dalam satu tahun adalah sebagai berikut:47 

Dasar penghitungan zakat perniagaan = (Modal + Laba 
Usaha + Piutang) -/- (Utang + Rugi Usaha) 

Dari jumlah dasar penghitungan tersebut selanjutnya ditetapkan 
nishābnya dan selanjutnya dikalikan dengan tarif 2.5% (dua koma lima 
persen) untuk menentukan jumlah zakat perniagaan yang terutang.48 

Dalam konteks perpajakan, penghitungan yang demikian sering 
digunakan dalam memungut pajak kekayaan (net wealth tax/net worth 
tax). Dalam menghitung pajak tersebut, dasar pengenaan yang 
digunakan adalah kekayaan bersih, yaitu total aset dikurangi 
kewajiban-kewajiban.49 Dasar pengenaan tersebut dapat dimodifikasi 
dengan adanya pengurangan biaya-biaya dan pembebasan pajak 
tertentu (special tax-allowed deductions and exemptions).50 Rasionalisasi dan 
tujuan dari pemungutan pajak ini adalah “(...) reducing inequalities through 
redistribution of wealth, or on grounds of horizontal equity in the sense that wealth 
rather than income is the better criterion for the ability to pay principle.”51 
Dengan demikian, pajak ini dalam konteks fruit and tree doctrine akan 
menjadi pajak atas pohon, dan bukan pajak atas buah seperti PPh. 

Berdasarkan paparan-paparan tersebut, ada beberapa pilihan 
kebijakan yang dapat diterapkan dalam rangka upaya sinkronisasi 
antara zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha. Dalam upaya tersebut 
perlu dicatat bahwa upaya sinkronisasi apapun tidak ditujukan untuk 
menngurangi seluruh PPh terutang dengan zakat perniagaan, 
melainkan hanya sebagian dari PPh terutang, sehingga bersifat parsial. 
Dengan demikian, ukuran-ukuran yang bersifat membatasi jumlah tax 
credit yang dapat diterapkan terhadap pembayaran zakat perniagaan 
dapat ditetapkan, selain pembatasan yang ada sekarang, yaitu bahwa 
zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah 
zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dengan 
melampirkan bukti pembayaran zakat pada SPT Tahunan yang 
disampaikan oleh WP Orang Pribadi.  

Dalam konteks pembatasan pemberian tax credit, formula yang 
terdapat dalam pemberian kredit pajak luar negeri sebagaimana diatur 
pada Pasal 24 ayat (2) UUPPh dapat dijadikan analogi. Analogi 
tersebut dimungkinkan, salah satunya karena kredit pajak luar negeri 
juga diberikan terhadap pajak yang dibayarkan di suatu jurisdiksi yang 
memiliki mekanisme penghitungan pajak yang berbeda dengan yang 
ada di Indonesia. Dengan kata lain, formula tersebut juga didasarkan 
pada adanya upaya sinkronisasi antara Hukum Pajak yang berlaku di 
Indonesia dengan hukum pajak yang berlaku di jurisdiksi lainnya. 
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Dalam hal ini, zakat perniagaan juga dapat ditetapkan sebagai 
jurisdiksi selain jurisdiksi Hukum Pajak Indonesia, yaitu jurisdiksi 
Hukum Islam, sehingga formula yang sama dapat pula diterapkan 
pada pemberian tax credit untuk zakat perniagaan. Adapun formula 
yang berlaku dalam menghitung besarnya kredit pajak luar negeri dari 
seorang WP adalah sebagai berikut:52 

Kredit Pajak LN = Jumlah yang lebih rendah antara: 
a) pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri; 
b) hasil penghitungan: penghasilan luar negeri x PPh terutang di  

                               dalam negeri 
   penghasilan kena pajak 

Apabila rumus tersebut diterapkan dalam menghitung besarnya 
zakat perniagaan yang dapat dikurangkan dari PPh terutang, maka 
dalam rangka mengamankan penerimaan Negara, dapat ditetapkan 
batasan-batasan, yaitu: a) kredit pajak hanya diberikan untuk laba usaha 
sampai dengan 50% dari penghasilan kena pajak; dan b) laba usaha 
tersebut dihitung dari peredaran usaha yang telah dikurangi biaya-
biaya sebagaimana terdapat pada Pasal 6 ayat (1) UUPPh. Setelah 
ditambahkan batasan-batasan tersebut, akan didapatkan rumus 
berikut: 

Kredit Pajak untuk Zakat Perniagaan = Jumlah yang lebih rendah 
antara: 
a) zakat perniagaan yang dibayarkan pada BAZ atau LAZ; 

b) hasil penghitungan: penghasilan dari usaha (maks. 50% dari 

penghasilan kena  pajak) x PPh terutang di dalam negeri 

              penghasilan kena pajak 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa zakat perniagaan yang harus dibayarkan oleh seorang muzakki 
sekaligus WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha dapat 
mengurangi PPh yang terutang pada orang tersebut, sehingga 
kegandaan pungutan dapat dihindarkan. Dengan kata lain, zakat 
perniagaan dapat menjadi kredit pajak dalam menghitung besarnya 
PPh yang masih harus dibayar oleh seorang WP Orang Pribadi yang 
menjalankan usaha. Hal ini dianalogikan dari penghitungan kredit 
pajak luar negeri sebagaimana diatur pada Pasal 24 UUPPh dan 
peraturan pelaksanaannya. Rasionalisasinya, zakat merupakan objek 
dari satu perangkat hukum yang berada di luar hukum pajak 
Indonesia, terutama perihal penghitungan zakat yang harus dibayarkan 
oleh seorang muzakki. Dalam rangka mengurangi dampak langsung 
terhadap pendapatan Negara dari sektor PPh, terutama PPh yang 
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dibayarkan oleh WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha, dapat 
pula digunakan pembatasan jumlah zakat yang dapat dikreditkan WP 
tersebut. 
 
E. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dimaksud, peneliti 
menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) terdapat beberapa persamaan 
antara zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha, selain bahwa 
keduanya merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh 
orang pribadi atau badan, yaitu: a) zakat perniagaan dan PPh atas laba 
usaha tidak memiliki kontraprestasi langsung bagi pembayarnya; b) 
zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha memiliki ambang batas 
pengenaan; dan c) zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha dihitung 
secara self assessment. Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara 
zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha adalah: a) kewenangan 
pengaturan zakat perniagaan ada di Kementerian Agama, sedangkan 
kewenangan pengaturan dan pemungutan PPh atas laba usaha ada di 
Kementerian Keuangan; b) zakat perniagaan dihitung dari harta yang 
digunakan untuk perniagaan dan dibayarkan dari penghasilan, 
sedangkan PPh atas laba usaha dihitung dan dibayarkan dari 
penghasilan yang diperoleh dari perniagaan; c) penerima manfaat 
zakat perniagaan adalah mustahiqq , sedangkan penerima manfaat 
PPh atas laba usaha adalah masyarakat umum dengan Pemerintah 
sebagai pemungut dan pengelola atas pajak dimaksud; d) zakat 
perniagaan dikumpulkan oleh Pemerintah dan swasta, sedangkan PPh 
atas laba usaha dipungut oleh Pemerintah; dan e) zakat perniagaan 
memiliki earmarking, sedangkan PPh atas laba usaha tidak memiliki 
earmarking.(2)Zakat perniagaan yang harus dibayarkan oleh seorang 
muzakki sekaligus WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha dapat 
mengurangi PPh yang terutang pada orang tersebut, sehingga 
kegandaan pungutan dapat dihindarkan. Dengan kata lain, zakat 
perniagaan dapat menjadi kredit pajak dalam menghitung besarnya 
PPh yang masih harus dibayar oleh seorang WP Orang Pribadi yang 
menjalankan usaha. Hal ini dianalogikan dari penghitungan kredit 
pajak luar negeri sebagaimana diatur pada Pasal 24 UUPPh dan 
peraturan pelaksanaannya. Rasionalisasinya, zakat merupakan objek 
dari satu perangkat hukum yang berada di luar hukum pajak 
Indonesia, terutama perihal penghitungan zakat yang harus dibayarkan 
oleh seorang muzakki. Dalam rangka mengurangi dampak langsung 
terhadap pendapatan Negara dari sektor PPh, terutama PPh yang 
dibayarkan oleh WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha, dapat 
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pula digunakan pembatasan jumlah zakat yang dapat dikreditkan WP 
tersebut. 
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Abstract  
The year 2012 and 2013 can be regarded as the mudaraba sukuk revival 

since winning number and the value as compared to previous years. Indonesian 
mudaraba sukuk attract Islamic financial world's attention, because he was the 
first Indonesian sukuk while abroad is more actively issuing ijara sukuk. In 
addition, it is identified that the Indonesia mudaraba sukuk is very attractive to 
investors and seem to be consistent and honest, but why ultimately mudaraba 
sukuk like abandoned? Actually, the more appropriate format for sukuk is 
mudhārabaĥ while it is difficult to be applied in Islamic banking.  

Indonesia mudaraba sukuk application is quite phenomenal because it 
provides a very high return even once reached 24.3%, the highest return compared 
to all the world's sukuk and more Islamic and even more consistent in many ways. 
However, according to the application in general, mudaraba sukuk is still not 
consistent in terms of Shariah compliance, such as providing income and principal 
guarantees. Further, the fluctuation phenomenon of use of fixed return sukuk type 
and floating return in Indonesia is quite interesting to observe the high returns 
associated with these and also with the market desire to implement the shariah 
compliant sukuk. The authors analyze the problem in this paper qualitatively 
from two perspectives, namely through sharia compliance perspective and the 
perspective of investment effectiveness. 
 
Key words: mudaraba, sukuk, Islamic financial, Islamic banking 

 
 

Abstrak 
Tahun 2012 dan 2013 dapat dikatakan sebagai tahun kebangkitan 

sukuk mudhārabaĥ karena menang jumlah dan nilai dari tahun-tahun 
sebelumnya. Sukuk mudhārabaĥ Indonesia menarik perhatian dunia keuangan 
Islam, karena ia sukuk pertama Indonesia pada saat luar negeri lebih intens 
menerbitkan sukuk ijarah. Disamping itu, teridentifikasi bahwa sukuk 
mudhārabaĥ Indonesia sangat menarik bagi investor dan terkesan taat asas dan 
jujur, namun mengapa akhirnya sukuk mudhārabaĥ seperti ditinggalkan? 
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Sebenarnya format yang lebih tepat untuk sukuk adalah akad mudhārabaĥ 
ketika mudhārabaĥ sulit diaplikasikan dalam perbankan syariah.  

Aplikasi sukuk mudhārabaĥ di Indonesia cukup fenomenal karena 
memberikan return yang sangat tinggi bahkan pernah mencapai 24,3%, return 
tertinggi dibandingkan dengan semua sukuk di Dunia dan bahkan lebih Islami 
dan taat asas dari banyak segi. Namun, demikian dalam  aplikasinya secara 
umum, sukuk mudhārabaĥ masih belum taat asas dari segi kesesuaian syariah, 
seperti pemberian laba dan jaminan prinsipal. Selanjutnya fenomena turun 
naiknya penggunaan tipe sukuk fixed return dan floating return di Indonesia 
cukup menarik untuk diamati terkait dengan return yang tinggi tersebut dan juga 
dengan keinginan menerapkan sukuk yang shariah compliance. Masalah dalam 
tulisan ini dianalisa secara kualitatif dari dua perspektif, yaitu melalui perspektif 
kesesuaian syariah dan perspektif efektifitas investasi.  

 
Key words: mudhārabaĥ, sukuk, keuangan Islam, bank Islam 

 
 

 
 
 

A. Pendahuluan  
Sukuk mudhārabaĥ adalah sukuk senior dari segala tipe sukuk 

yang ada, karena secara historis para ahli keuangan Islam mendisain 
sukuk pertama berdasarkan akad mudhārabaĥ. Ide awal sukuk 
dikemukakan oleh Sāmi Hāmūd dengan istilah sanadāt al-muqāradhaĥ 
(Muqarada bonds) pada tahun 1977.1 Pemikiran ini kembali beliau 
kemukakan kepada Kementrian Perwakafan Yordania guna 
memobilisasi tanah-tanah wakaf Majma‟ Fiqĥ al-Islāmi, dan Bank 
Pembangunan Islam (IDB) di Jeddah. Kemudian Monzer Kahf 
menulis makalah berjudul Sanadāt al-Muqāradah pada Jurnal King 
Abdul Aziz University Journal, Islamic Economics, Vol. 1, tahun 1989, 
halaman 43 sampai halaman 78.2 

 Sukuk adalah bentuk kapitalisasi utang dalam Islam (Rasmalaĥ 
ad-Duyūn) dengan menjadikan utang sebagai modal dalam berusaha, 
lalu utang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. 
Dapat dikatakan bahwa sukuk bukanlah utang tapi investasi berjangka 
terbatas atau “saham dengan jangka terbatas”, karena sukuk 
merepresentasikan aset. Dengan demikian, format yang lebih tepat 
untuk sukuk adalah akad mudhārabaĥ ketika akad mudhārabaĥ dirasa 
sulit diaplikasikan dalam perbankan syariah. 
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Disamping  itu, fenomena turun naiknya tipe sukuk dengan 
penghasilan tetap (fixed return) dan pengahasilan mengambang (floating 
return) di Indonesia cukup menarik untuk diamati, khususnya terkait 
sukuk populer di Indonesia yaitu sukuk ijarah dan mudhārabaĥ, 
mengapa kecenderungan pasar naik turun terhadap sukuk 
mudhārabaĥ sejak tahun 2002 sampai 2013? Dari segi waktu 
penerbitan terlihat pergeseran tipe akad yang melandasi obligasi 
tersebut, sukuk yang terbit tahun 2004 sampai 2007 di Indonesia 
sebagian besar menggunakan akad ijāraĥ. Sedangkan sukuk yang terbit 
tahun pertama (2002) dan tahun kedua (2003).  

Di Indonesia, sampai tahun 2004, tipe sukuk didominasi oleh 
sukuk mudhārabaĥ, namun setelah tahun 2004 sampai sekarang 
(2013), sukuk ijarah lebih mendominasi tipe sukuk. Pada tahun 2006, 
2009, 2010, dan 2011, sepertinya tipe sukuk mudhārabaĥ sudah 
ditinggalkan. Tahun 2012 dan 2013 dapat dikatakan sebagai tahun 
kebangkitan sukuk mudhārabaĥ karena menang jumlah dan nilai dari 
tahun-tahun sebelumnya. Menurut analisa penulis, fenomena 
demikian terjadi karena dulu pasar lebih menyukai fixed return dari 
floating return, namun sekarang terjadi kemajuan yang menggembirakan. 
Pada dasarnya, Pasar modal selama ini sudah begitu familiar dengan 
fixed return sebagaimana yang terjadi pada obligasi konvensional, 
disamping itu modal investor akan lebih terjaga dengan menggunakan 
tipe sukuk ijarah. 

No Tahun Nama Sukuk Mudhārabaĥ 
Jumlah 

(dlm juta rp) 

1 2002 Indosat Syariah Mudhārabaĥ Th. 2002  175,000 

2 2003 
Bank Bukopin Syariah Mudhārabaĥ Th. 
2003  

45,000 

3 2003 
Bank Muamalat Syariah Subordinasi 
Mudhārabaĥ Th. 2003  

200,000 

4 2003 
Bank Syariah Mandiri Syariah Mudhārabaĥ 
Th. 2003  

200,000 

5 2003 
Berlian Laju Tanker Syariah Mudhārabaĥ 
Th. 2003  

60,000 

6 2003 
Ciliandra Perkasa Syariah Mudhārabaĥ Th. 
2003  

55,000 

7 2004 PTPN VII Syariah Mudhārabaĥ Th. 2004  75,000 

8 2007 Sukuk Mudhārabaĥ I Adhi Th. 2007  125,000 

9 2008 
Sukuk Subordinasi Mudhārabaĥ Bank 
Muamalat Th. 2008  

314,000 

10 2008 
Sukuk Mudhārabaĥ I Mayora Indah Th. 
2008  

200,000 

11 2010 Sukuk Mudhārabaĥ I Bank Nagari Tahun 
2010  

100,000 

http://www.bes.co.id/market/corp-d.asp?id=SYR-BBKP01XX
http://www.bes.co.id/market/corp-d.asp?id=SYR-BBKP01XX
http://www.bes.co.id/market/corp-d.asp?id=SYR-CLPK01XX
http://www.bes.co.id/market/corp-d.asp?id=SYR-CLPK01XX
http://www.bes.co.id/market/corp-d.asp?id=PVII01C
http://202.155.2.84/market/corp-d.asp?id=SMKADHI01
http://202.155.2.84/market/corp-d.asp?id=SMKBBMI01
http://202.155.2.84/market/corp-d.asp?id=SMKBBMI01
http://202.155.2.84/market/corp-d.asp?id=SMKMYOR01
http://202.155.2.84/market/corp-d.asp?id=SMKMYOR01
http://202.155.2.84/market/corp-d.asp?id=SMRA02
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12 2011 Sukuk Mudhārabaĥ Bank Sulselbar I Tahun 
2011 senilai  

100,000 

13 2012 Sukuk Subordinasi Mudhārabaĥ 
Berkelanjutan I Adhi Tahap I Tahun 2012  

125,000 

14 2012 Sukuk Subordinasi Mudhārabaĥ 
Berkelanjutan I Tahap I Bank Muamalat 
Tahun 2012  

800,000 

15 2012 Sukuk Mudhārabaĥ II Mayora Indah Tahun 
2012  

250,000 

16 2013 Sukuk Mudhārabaĥ Berkelanjutan Adira 
Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri 
A, B, dan C  

379,000 

17 2013 Sukuk Mudhārabaĥ Berkelanjutan I ADHI 
Tahap II Tahun 2013  

125,000 

18 2013 Sukuk Subordinasi Mudhārabaĥ 
Berkelanjutan I Tahap II Bank Muamalat 
Tahun 2013  

700,000 

Jumlah 3,208 Triliun 

Semua penerbit sukuk mudhārabaĥ tersebut sudah berjasa 
dalam pengembangan pasar modal syariah, khususnya dalam 
pengembangan instrumen keuangan sukuk. Disamping itu, Indonesia 
telah mulai mengembangkan skim sukuk yang rumit, disaat negara-
negara asing menerbitkan model skim yang relative lebih mudah 
seperti sukuk ijāraĥ, murābahaĥ, istishnā‟, dan musyārakaĥ. 

Disamping berbagai kelebihan yang dimiliki sukuk mudhārabaĥ 
di atas, ternyata dari segi penerapan sukuk mudhārabaĥ terkendala 
oleh aspek kesesuaian fikih (shariah compliance) dan efektifitas 
keuangan, yaitu 1) jika penerapan sukuk mudhārabaĥ dari sisi good 
corporate governance cukuk unggul dilaksanakan di pasar modal 
karena sudah memasuki area dunia usaha profesional, namun dari sisi 
penentuan tingkat nisbah laba sukuk mudhārabaĥ, sistim pembayaran 
laba berkala bagi hasil, jaminan keutuhan modal sukuk mudhārabaĥ, 
dan wujud aset perlu mendapat analisa kesesuaian syariah secara 
serius, dan 2) menerapkan sukuk mudhārabaĥ secara jujur sehingga 
memberikan bagi hasil yang taat asas sulit dilaksanakan dari sisi 
kompetisi produk pada pasar yang lebih mengedepankan rasionalitas 
pasar dalam mencari keuntungan.  
 
B. Pengertian Sukuk Mudhārabaĥ 

Sukuk adalah instrumen pasar modal alternatif dari obligasi, dan 
dulunya (sampai tahun 2004) bernama obligasi syariah, namun 
demikian sukuk tidak sama atau jauh berbeda dengan obligasi 
konvensional dari banyak segi. Sukuk mengadopsi beberapa karakter 
obligasi konvensional, utamanya sebagai alat pembiyaan jangka 
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menengah, namun secara struktur karakter sukuk lebih dekat saham. 
Dan merupakan suatu kekeliruan untuk memaksakan karakter yang 
dimiliki obligasi konvensional terhadap sukuk karena sukuk karakter 
tersendiri dengan keistimewaan tersendiri pula.3  

Secara lebih lengkap Organisasi Akuntansi dan Auditing bagi 
Lembaga Keuangan Islam (The accounting and Auditing Organisation Of 
Islamic Financial Institutions [AAOIFI]) mendefinisikan sukuk, sebagai 
sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan prorata 
yang tidak dapat dibagikan atas suatu aset, atau hak manfaat, atau jasa-
jasa atau akuitas pada beberapa aset suatu proyek atau pada kegiatan 
investasi tertentu, sedang semua itu terjadi setelah penutupan masa 
penawaran pasar perdana, dan nilai sukuk sudah diterima, dan setelah 
dana tersebut mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitannya.4 
Definisi AAOIFI mencakup berbagai macam bentuk sukuk, yaitu 
sukuk mudhārabaĥ, musyārakaĥ, ijāraĥ, murābahaĥ, salam, dan 
istishnā‟.  

Akad mudhārabaĥ dan musyārakaĥ adalah “lawan berat” dari 
akad ribawi meskipun sama-sama bertujuan mendapatkan laba karena 
salah satunya dianggap high-risk sedang yang satunya lagi dianggap less-
risk, sehingga orang yang suka menghindari risiko suka pada akad 
ribawi. Namun secara ekonomi asumsi tersebut tidak selalu demikian 
karena sesuai teori risiko, tingkat laba dan risiko berbanding sejajar, 
semakin tinggi risiko maka laba semakin besar, dan data menunjukkan 
bahwa sistim bagi hasil pada berbagai perusahaan Negara maju lebih 
disukai saham daripada obligasi dengan pendapatan tetap.5  

Mannan memberikan suatu pernyataan menarik tentang 
karakter akad mudhārabaĥ yang sesuai karakter bisnis kontemporer, 
yaitu “combines financial experience with business experience”6 karena saat ini 
yang berposisi sebagai mudhārib  bukan hanya pemilik modal 
langsung tapi juga lembaga keuangan yang menjadi intermediator 
antara sisi surplus dan minus dana. Dalam mekanisme sukuk, lembaga 
intermediasi keuangannya adalah SPV yang dapat berposisi sebagai 
mudhārib  ataupun sebagai wakil investor dalam akad al-wakālah bi al-
istitsmār-investment agency.7  

AAOIFI mengelompokkan sukuk mudhārabaĥ sebagai bagian 
dari sukuk musyārakaĥ (sukuk kemitraan/participation certificates), yaitu 
sukuk kerjasama bisnis. Sesuai definisi AAOIFI, Sukuk musyārakaĥ 
dapat dioperasikan melalui tiga skim transaksi, yaitu a) atas dasar skim 
syirkah (participation), b) atas dasar skim mudhārabaĥ, dan c) atas dasar 
skim perwakilan investasi (investment agency).  
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AAOIFI telah mendefinisikan sukuk dengan rinci,8 yang 
berbunyi: sukuk mudhārabaĥ (Participation certificates managed on the basis 
of mudarabah contract –shukūk al-mudhārabaĥ), yaitu sukuk musyārakaĥ 
dengan basis mudhārabaĥ dimana semua peserta (investor) berserikat 
menjalankan suatu proyek atau kegiatan bisnis atas dasar akad 
mudhārabaĥ dengan cara menentukan salah satu serikat atau pihak 
lain untuk mengelolanya. 

Untuk melihat struktur operasional sukuk mudhārabaĥ pada 
pasar modal secara umum dapat digambarkan dalam skema berikut: 

 

 
1. Perusahaan (mudhārib ) membuat kontrak sukuk mudhārabaĥ dengan SPV  
2. SPV terbitkan sukuk dan menawarkan kepada publik, lalu menyerahkan 

sertifikat sukuk mudhārabaĥ kepada para investor (shahibul mal)  
3. Mudhārib  mengerjakan proyek tertentu (mobilisasi dana) 
4. SPV sebagai wakil dari investor mengawasi berbagai kepentingan investor yang 

berkaitan dengan jalannya usaha. 
5. dan 6 : Perusahaan menyerahkan bagi hasil usaha kepada investor melalui SPV 
7. Pada akhir kontrak semua modal investor (sukuk) dikembalikan oleh 

perusahaan dengan cara: Perusahan membelinya dengan harga pasar yang wajar 
(sesuai nilai aset ril) atau dilelang kepada umum  

 

 Sumber: Olahan Penulis 
 

Secara lebih rinci, operasional sukuk mudhārabaĥ dapat dilihat 
pada tabel berikut ini  (Fatwa AAOIFI, No. 17, Bagian: 5/1/5/7):  

1 Penerbit efek Mudhārib  (pengelola usaha) atau SPV 

2 Pembeli efek Pemilik modal (Shāhibulmāl) 

3 
Dana yang 
dimoblisasi 

Dana mudhārabaĥ (jumlah, sifat, dan ketentuan 
tambahan sesuai syariah seperti dapat diwariskan 
atau dipindahtangankan) 

4 
Pemegang efek 
(surplus unit) 

Memiliki aset mudhārabaĥ dan bagian 
keuntungan sesuai kontrak kesepakatan, dan 
menanggung kerugian jika usaha merugi. 

Sumber: Fatwa AAOFI No.17 
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C. Sukuk Mudhārabaĥ di Dunia dan Indonesia 
Perkembangan sukuk dalam negeri mengalami perkembangan 

menggembirakan sejak terbitnya sukuk korporat pertama Indonesia 
pada tahun 2002 oleh PT. Indosat Tbk. sejumlah Rp100 milyar 
dengan tipe sukuk mudhārabaĥ. Setelah munculnya obligasi korporat 
mudhārabaĥ Indosat, berbagai perusahaan lainnya mengikut jejak 
Indosat tersebut.9 Sejak tahun 2002 sampai Maret 2013, dari 57 sukuk 
yang diterbitkan, 18 sukuk diterbitkan dengan akad mudhārabaĥ 
dengan nilai emisi 2,907 triliun, dan 39 sukuk dengan tipe sukuk ijarah 
dengan nilai emisi 7,262 triliun.10 

Di luar negeri, sukuk mudhārabaĥ merupakan cikal bagi 
lahirnya jenis sukuk lainnya, karena ide skim semua sukuk berasal dari 
konsep sukuk mudhārabaĥ. Tahun 1981 Pemerintah Yordania sudah 
menerbitkan undang-undang obligasi mudhārabaĥ bernama 
Muqāradah Act.11 1 Maret 1994, Malaysia sudah menerbitkan Obligasi 
Mudhārabaĥ Cagamas (The Cagamas Mudaraba Bonds -CGMB). 
Pakistan tahun 1984 menerbitkan sertifikat mudhārabaĥ di bawah 
payung Madarabah Ordinance Pakistan 1978.12  

Pada tahun 2007 nilai emisi sukuk mudhārabaĥ global mencapai 
USD7,266 milyar, sedang pada tahun 2008 nilai emisi sukuk 
mudhārabaĥ turun menjadi USD2,78 milyar.13 Menurut laporan 
Zawya.com, sejak tahun 2001 sampai 2007 jenis sukuk mudhārabaĥ 
mencapai 18,4% dari total jenis sukuk yang diterbitkan.14 

Di antara sukuk mudhārabaĥ global terkemuka adalah sukuk 
Sorouh Real Estate UAE sejumlah AED4,016 billion (USD1.1 billion) 
tahun 2008, Al Dar Properties Sukuk UAE tahun 2007 sejumlah 
USD2,530 milyar, dan DP World UAE sukuk tahun 2007 sejumlah 
USD1,5 milyar, Dubai Sukuk Centre Ltd. UAE Sejumlah USD1,25 
milyar, Qatar Alaqariya Sukuk Company 2007 sejumlah USD300 juta, 
dan NIG Sukuk Kuwait sejumlah USD1,5 milyar.15 
 
D. Aplikasi Sukuk Mudhārabaĥ 

Sebagai sukuk senior dari tipe sukuk, sukuk mudhārabaĥ sudah 
diaplikasikan oleh berbagai lembaga keuangan korporat dan juga 
negara di dunia. Sukuk mudhārabaĥ yang diaplikasikan tidak hanya 
dalam satu model, tapi dalam model atau mekanisme yang berbeda. 
Di Indonesia saja, terdapat 7 model atau skim sukuk mudhārabaĥ.16 

Peneliti mengemukakan beberapa contoh sukuk mudhārabaĥ 
dalam dan luar negeri, antara lain: 1. Sukuk Mudhārabaĥ IDB 1989 2. 
Obligasi Indosat Syariah Mudhārabaĥ Tahun 2002, 3. Obligasi Syariah 
Mudhārabaĥ PTPN VII Tahun 2004, 4. Obligasi Syariah Mudhārabaĥ 
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Berlian Laju Tanker Tahun 2003, 5. Sukuk Mudhārabaĥ Sorouh 
USD1,1 milyar Tahun 2008 UAE, 6. Dana Gas Sukuk Limited Tahun 
2007. 
 
E. Analisa Terhadap Aplikasi Sukuk Mudhārabaĥ 

Dari semua sukuk mudhārabaĥ dalam dan luar negeri yang 
dimasukkan dalam studi kasus ini memiliki banyak kesamaan dengan 
beberapa perbedaan. Berbagai pelaksanaan sukuk mudhārabaĥ 
tersebut memberikan masukan yang sangat berarti bagi perkembangan 
sukuk mudhārabaĥ.  

Analisa peneliti fokuskan pada struktur operasional dari sukuk 
tersebut. Secara umum, sukuk mudhārabaĥ bukanlah suatu pembiyaan 
bersifat utang (debt financing) tapi bersifat kepemilikan (equity financing), 
maka menerapkan berbagai fasilitas yang dimiliki instrumen 
pembiyaan bersifat utang akan dapat merusak substansi akad 
mudhārabaĥ.  

 
1. Penentuan Tingkat Nisbah Laba Sukuk Mudhārabaĥ  

Laba dalam akad mudhārabaĥ diperoleh dari hasil kelola aset 
mudhārabaĥ, jika hasil kelola aset besar maka laba akan besar pula, 
dan sebaliknya. Selanjutnya laba harus pula dibagi sesuai dengan rasio 
yang disepakati17 atau prosentase karena mudhārabaĥ adalah 
perserikatan usaha yang mengharuskan perserikatan laba. Peneliti 
menemukan tidak terdapat ulama yang membenarkan tentang 
kebolehan penentuan tingkat dengan angka nominal tertentu, bahkan 
akad menjadi batal jika hal demikian dilakukan karena substansinya 
akan sama dengan riba akad.  

Diantara pernyataan ulama tentang hal ini, pernyataan ar-Ramli 
asy-Syāfi‟i dalam Tuhfaĥ al-Muhtāj berkata: “Laba tidak boleh 
ditentukan dengan jumlah nominal tertentu seperti menetapkan laba 
Rp.1 juta bagi salah seorang mereka, atau laba dari jenis komoditi 
tertentu seperti makanan pokok, atau laba dari setengah modal, atau 
laba dari salah satu dari dua kelompok modal, maka jika yang 
demikian terjadi, akad mudhārabaĥ menjadi batal.”18 Ibnu Qudāmaĥ 
al-Hanbali berkata: “Di antara syarat-syarat mudhārabaĥ yang rusak 
adalah yang disebabkan oleh ketidakjelasan pembagian laba seperti 
menentukan bagian laba yang tidak dapat diketahui kadarnya, atau 
laba salah satu karung barang, atau laba yang terdapat pada bulan ini, 
semua syarat ini tidak sah karena menyebabkan ketidajelasan hak 
masing-masing mereka terhadap laba atau bahkan luputnya hak atas 
laba secara keseluruhan.”19 Syaikh al-‟Adawi berkata: “Pembagian laba 
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tidak boleh dengan jumlah tertentu dari laba seperti Rp.100 ribu, 
kecuali jika Shāhibulmāl berkata Rp.100 ribu dari Rp.1 juta, maka ini 
dibolehkan karena berarti sepersepuluh (10%) dari laba.”20 

Pada umumnya sukuk mudhārabaĥ menetapkan tingkat laba 
tertentu bagi Shāhibulmāl, seperti 75,% atau 10% dari total prinsipal. 
Dan lebih jauh lagi, sukuk-sukuk tersebut menerapkan tingkat laba 
berdasarkan tingkat bunga yang berlaku secara umum seperti LIBOR, 
dan lainnya. Sukuk mudhārabaĥ luar negeri secara gamblang 
menyebutkan tingkat laba berdasar tingkat yang berlaku, sedang sukuk 
dalam negeri tidak menyebutnya, namun substansinya tetap sama 
karena pada butir kesepakatan lainnya terdapat bagi hasil berupa 
jumlah nominal tertentu. Sukuk mudhārabaĥ dalam negeri sudah 
mencantumkan rasio bagi hasil berdasar prosentase, namun masih 
terdapat pernyataan seperti berikut ini dalam prospektus sukuk (nama 
perusahaan dirahasiakan): 

Perseroan wajib menggunakan Dana Sukuk untuk membiayai proyek-
proyek pembangunan gedung dan infrastruktur dengan laba Kotor Setelah 
Proyek Kerjasamasetiap triwulan tidak kurang dari Rp. 00.000.000,-. Dalam 
hal Dana Sukuk membiayai sebagian dari proyek-proyek yang nilainya lebih 
besar dari Dana Sukuk, maka perhitungan Pendapatan Bagi Hasil ditetapkan 
secara proporsional. Apabila proyek-proyek tersebut memberikan Laba 
Kotor Seteleh Proyek Kerjasama lebih dari Rp. 00.000.000,-maka Pemegang 
Sukum memberikan kelebihannya kepada Perseroan. 

 

Dari klausula tersebut dapat dijelaskan bahwa laba bersifat suatu 
angka nominal tertentu (penggalan kata “tidak kurang dari Rp....”), 
sedangkan jika laba lebih dari yang diperkirakan, maka kelebihan itu 
diberikan pada perusahaan originator, akibatnya substansi bagi hasil 
menjadi nihil. Sedangkan contoh penentuan tingkat sukuk luar negeri 
berdasar tingkat bunga adalah seperti sukuk mudhārabaĥ Dana Gas 
tahun 2007 (Prospektus sukuk mudhārabaĥ “Dana Gas Sukuk 
Limited”): 

…..Certificate holders will receive from proceeds received 
from and in respect of the Trust Assets (as defined below), a 
periodic distribution equal to 0.73 per cent. per annum plus 
LIBOR (as defined herein) calculated on the outstanding 
aggregate principal amount of the Certificates as at the 
beginning of the relevant Periodic Distribution Period (as 
defined herein) on an actual/360 basis (the Periodic 
Distribution Amount). In the event that there is insufficient 
cash to pay the relevant profit distributions in accordance with 
the Investment Management Agreement, the Investment 
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Manager shall provide Sharia compliant liquidity funding (the 
Liquidity Facility) to cover any such shortfall.  
Secara teori hukum Islam, penentuan tingkat nisbah diserahkan 

pada kedua pihak yang berakad, akan tetapi tingkat laba harus benar-
benar dari hasil kinerja aset, maka penentuan tingkat laba yang terjadi 
pada praktek sukuk belum memenuhi tuntunan syariah.  

Dengan adanya klausula yang berhubungan dengan kelebihan 
dan kekurangan dari tingkat laba yang diharapkan, lalu kekurangan 
akan ditutupi originator sedangkan kekurangan akan dijadikan sebagai 
dana cadangan atau insetif bagi pengelola, berarti yang diinginkan 
pasar adalah “laba tetap” atau “jumlah nominal tetap” bagi investor 
(Shāhibulmāl). Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa 
hampir semua sukuk bagi hasil mengandung klausula tersebut.21 
Klausula ini telah merobah akad bagi hasil menjadi akad ribawi karena 
laba diberikan berdasar besarnya modal yang diserahkan. Klausul 
demikian diharamkan oleh semua ulama sebagaimana juga ditekankan 
dalam fatwa Majma` al-Fiqĥ al-Islāmi dan Fatwa Dewan Syariah 
AAOIFI.  

Bahkan memberikan “pinjaman” kepada investor ketika laba 
lebih rendah dari laba yang diharapkan merupakan klausula yang jauh 
dari tabiat akad bagi hasil, bahkan dapat masuk dalam kategori “jual 
beli bersyarat utang”22 yang dilarang karena pada awal kontrak 
originator menjual asetnya pada investor sebagai modal mudhārabaĥ. 
Pelarangan jual beli bersyarat utang tersebut disepakati oleh para 
ulama sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qudamaĥ dalam al-
Mughni. 23 

Disamping itu, kewajiban memberikan insentif saat terjadi 
kelebihan laba atau pinjaman saat laba berkurang berlawanan dengan 
tuntutan akad (muqtadhā al-’aqd), yang akhirnya menihilkan substansi 
akad bagi hasil, menjadi akad ribawi.  

Berdasarkan masalah adanya kerupaan dengan obligasi fixed 
interest ketika pada penerbit sukuk terdapat usaha memberikan suatu 
laba yang pasti yang secara jelas akan membuat sukuk mudhārabaĥ 
tidak shariah compliance, sebenarnya hal tersebut dapat dihindarkan 
dengan tidak melakukannya sebagaimana yang dilaksanakan pada 
saham. Di mana investor bersedia membeli untuk mendapatkan 
dividen, sekaligus siap dengan risiko bahwa dividen tersebut dapat 
turun naik sesuai kinerja perusahaan, atau bahkan perusahaan itu akan 
bangkrut. Mengapa tidak siap risiko dalam saham sukuk mudhārabaĥ 
(baca: sukuk mudhārabaĥ musytarakaĥ), sementara siap terhadap risiko 
dalam investasi saham biasa? Demikian juga perusahaan originator 
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juga harus rela memberikan laba tinggi jika sedang dapat pendapatan 
yang besar. Di sini, ruh keadilan yang terdapat ekonomi Islam harus 
diaplikasikan.  

 
2. Sistim Pembayaran Laba Berkala Bagi Hasil 

Sebagaimana halnya saham dan obligasi konvensional, pada 
semua sukuk mudhārabaĥ juga diterapkan sistim penjadwalan 
pembayaran bagi hasil berkala (periodic distribution date) dengan tingkat 
bagi hasil yang sudah ditentukan. Bagi hasil berkala sukuk 
mudhārabaĥ ada yang dilakukan secara triwulan dan semesteran.  

Dari sudut pandang fikih, membagi laba mudhārabaĥ sebelum 
akad berakhir sudah pula menjadi wacana diskursus pada ulama klasik, 
dalam hal ini peneliti melihat bahwa pendapat Imam Ahmad yang 
menyatakan kebolehan pembagian laba sebelum akad berakhir 
(likuidasi usaha) lebih aplikatif untuk diterapkan sesuai dengan 
mekanisme bisnis kontemporer.  

Pada dasarnya, mayoritas ulama menyatakan bahwa laba hanya 
bersifat kukuh (istiqrār) jika akad sudah berakhir, dan jika laba dibagi 
sebelum akad berakhir lalu terjadi kerugian setelah itu maka mudhārib  
harus menutupi kerugian tersebut,24 dan bahkan ulama Hanāfi 
melarang pembagian laba kecuali jika akad benar-benar sudah 
berakhir (kerjasama usaha dibubarkan).25 

Pada dasarnya, mayoritas ulama menyatakan bahwa laba hanya 
bersifat kukuh (istiqrār) jika akad sudah berakhir, dan jika laba dibagi 
sebelum akad berakhir lalu terjadi kerugian setelah itu maka mudhārib  
harus menutupi kerugian tersebut,26 dan bahkan ulama Hanāfi 
melarang pembagian laba kecuali jika akad benar-benar sudah 
berakhir (kerjasama usaha dibubarkan).27 

Pada dasarnya, mayoritas ulama menyatakan bahwa laba hanya 
bersifat kukuh (istiqrār) jika akad sudah berakhir, dan jika laba dibagi 
sebelum akad berakhir lalu terjadi kerugian setelah itu maka mudhārib  
harus menutupi kerugian tersebut,28 dan bahkan ulama Hanāfi 
melarang pembagian laba kecuali jika akad benar-benar sudah 
berakhir (kerjasama usaha dibubarkan).29 

Pendapat Imam „Ahmad yang membolehkan pembagian laba 
sebelum akad berakhir (at-tashfiyyaĥ an-niĥāiyyaĥ) sesuai dengan 
mekanisme bisnis kontemporer yang memiliki sistim pelaporan dan 
akuntansi yang terstandar. Ini berarti bahwa saat terjadi pembagian 
laba secara periodik berarti telah terjadi pembaharuan akad baru 
secara implicit, karena pelaporan modern yang terstandar dapat 
dianggap sebagai penghitungan total usaha (bi ma’nā al-qabdh).30  
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Menurut peneliti, pembagian laba sebelum berakhirnya akad 
mudhārabaĥ khususnya dalam masalah sukuk mudhārabaĥ dapat 
ditolerir karena tradisi bisnis kontemporer dapat menghitung modal 
dan laba secara berkala. Dan kadangkala saat kelola usaha dilaksakan 
baik mudhārib  maupun Shāhibulmāl memerlukan biaya guna 
memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan lainnya. Bahkan Ibnu 
Hazm menyatakan bahwa hal demikian dapat dibenarkan karena 
memang menjadi hak mereka, maka laba yang sudah diambil tidak 
akan dapat dijadikan sebagai penutup pada kerugian selanjutnya.31 

Akan tetapi yang terjadi pada kasus sukuk mudhārabaĥ, 
dipaksakan suatu laba yang tetap, dimana jika terjadi kekurangan laba 
akan ditutupi oleh mudhārabaĥ, sedangkan jika berlebih dari 
prosentase yang ditentukan maka mudhārib  akan menahannya. Hal 
ini berlawanan dengan prinsip keadilan investasi mudhārabaĥ dan 
menjadikan skim mudhārabaĥ seperti akad ribawi yang diharamkan. 

Dalam kajian fikih, tingkat nisbah laba harus diketahui32 karena 
laba adalah tujuan dari akad mudhārabaĥ, ketidakjelasan terhadap 
obyek menyebabkan rusaknya akad karena suatu urusan yang tidak 
memiliki tujuan tidak berguna. Semua ulama sepakat tentang syarat 
ini, yaitu bahwa kadar laba harus diketahui dengan jelas. Terdapat 
suatu hukum tentang laba mudhārabaĥ, yaitu:  

1) Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dua pihak, 
sedang kerugian modal ditanggung oleh Shāhibulmāl.  

2) Keuntungan adalah pelindung bagi modal, artinya jika terdapat 
laba berarti modal tetap utuh, maka yang dibagikan adalah 
kelebihan dari modal.  

3) Mudhārabaĥ punya hak kepemilikan atas bagian dari laba 
begitu laba itu muncul, tapi kepemilikan tersebut tergantung 
dari hasil pembagian.  

4) Mudhārib  tidak dapat mengambil bagian labanya kecuali 
setelah diadakan pembagian (yaitu pembagian atas izin 
Shāhibulmāl atau dengan kehadirannya). 

5) Kepemilikan mudhārib  terhadap bagiannya dari laba bersifat 
tidak kukuh kecuali harus melalui “penyelesaian akhir” akad 
mudhārabaĥ.  

Pada masalah nomor lima ini, para ulama tidak berbeda 
pendapat, yaitu mudhārib  tidak dapat mengambil bagian labanya 
kecuali setelah diadakan pembagian. Yang dimaksud dengan 
“pembagian” adalah penghitungan dan pembagian laba yang dihadiri 
Shāhibulmāl atau atas seizin Shāhibulmāl.  
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Ibnu Qudāmaĥ al-Hanbali menjelaskan alasan ketentuan 
tersebut,33 ia menyatakan: Kami tidak mengetahui adanya perbedaan 
pendapat ulama bahwa jika laba sudah muncul dalam mudhārabaĥ, 
maka mudhārib  tidak boleh mengambil apapun darinya kecuali atas 
seizin Shāhibulmāl, karena tiga alasan: a) Laba adalah benteng 
pelindung modal, sedang kerugian dan bencana dapat saja terjadi 
sebelum terjadi pembagian dimana ia akan ditutup oleh laba, dan bisa 
jadi laba tersebut akan habis, b) Shāhibulmāl adalah mitra usaha yang 
terkait dengannya, maka mudhārib  tidak dapat melakukan pembagian 
sendiri, c) Kepemilikan mudhārib  terhadap laba tidak kukuh karena 
adanya kemungkinan terjadi kerugian. Sedang jika Shāhibulmāl 
mengizinkannya, ia dapat mengambil laba tersebut, karena keduanya 
berhak memutuskan hal demikian.  

Ibnu Rusyd bahkan menyatakan bahwa pembagian tidak cukup 
hanya dengan izin, tapi harus dilakukan di hadapan Shāhibulmāl 
secara fisik sebagai syarat pembagian, dan bahkan hanya kehadiran 
saksi juga tidak cukup untuk melakukan pembagian.34 Imam Mālik 
ditanya tentang mudhārib  yang mengambil bagian labanya tatkala 
Shāhibulmāl sedang ghaib, dan bahkan jika ia menghadirkan saksi-
saksi, beliau menjawab: “Ia tidak layak mengambil sedikitpun dari 
bagian labanya tersebut kecuali dengan kehadiran Shāhibulmāl, dan 
jika35 ia tetap mengambilnya, maka ia bertanggungjawab.” 

Membaca fatwa para ulama klasik tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa pembagian laba harus dilakukan secara hati-hati dan penuh 
keterbukaan, mendukung proses transparansi dan akuntabilitas. Dan 
hal ini semestinya juga diterapkan dalam akad sukuk mudhārabaĥ 
sesuai dengan mekanisme modern, sehingga tidak terdapat pihak yang 
merasa dirugikan.  

Adapun masalah sejauhmana kebolehan pembagian laba 
sebelum pembubaran akad (masa jatuh tempo), para ulama berbeda 
pendapat masalah ini, atau tentang pembagian laba saat kelola usaha 
modal masih dijalankan. Ulama Hanbali dan Syāfi‟i membolehkan 
pembagian tersebut jika kedua belah pihak setuju karena hal demikian 
hak mereka, akan tetapi kepemilikan mudhārib  tidak kukuh dengan 
pembagian tersebut karena jika setelah itu terjadi kerugian, maka ia 
harus menutup kerugian tersebut dengan laba yang sudah dibagi. 
Dalam kondisi hanya salah seorang dari mereka yang setuju untuk 
prioritaskan. Ibnu Qudāmaĥ memberikan alasan bahwa tuntutan yang 
menolak pembagian lebih diprioritaskan: 

Jika yang menolak pembagian Shāhibulmāl, maka 
kerugian pada modalnya tidak tertutup kemungkinan akan 
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terjadi, lalu ia harus menutupnya laba tersebut. Dan jika 
mudhārib  yang menolak pembagian, maka ia tidak akan aman 
dari kewajiban mengembalikan laba tersebut saat ia tidak 
mampu mengembalikannya. Dua kondisi tersebut akan 
menyulitkan keduabelah pihak… bagi kami, pembolehan 
pembagian karena laba tersebut adalah harta mereka, maka 
mereka berhak membaginya seperti dua mitra syirkah `inān, 
atau mereka adalah dua serikat yang boleh saja bagi mereka 
membaginya sebelum akad berakhir, seperti dalam syirkaĥ 
‟inān.36 

Alasan senada juga dikatakan oleh asy-Syirāzi dalam al-
Muhadzdzab, dan beliau menambahkan: “… penolakan pembagian 
Shāhibulmāl harus juga diterima karena laba adalah benteng pelindung 
modal dan ia berhak menjawab, “Saya tidak akan memberikan laba 
pada Anda sehingga Anda menyerahkan semua modal pada saya...”37 
Ibnu Hazm juga berpendapat demikian.38 Semua pendapat tersebut 
dapat dibantah, karena saat akad sedang berjalan harus dilihat bahwa 
semua kegiatan mudhārabaĥ sebagai satu proyek yang saling 
melengkapi, kerugian pada salah satu bidang atau segi akan ditutupi 
oleh laba yang didapat pada bidang atau segi lainnya. 

Ulama Hanāfi tidak membenarkan pembagian harta sebelum 
akad berakhir dan sebelum modal Shāhibulmāl diserahkan. Jika 
pembagian tetap terjadi, kemudian terjadi kerugian atau kerusakan, 
maka pembagian tersebut tidak sah, lalu bagian laba yang telah 
diambil Shāhibulmāl dipotongkan dari modalnya, sedang laba yang 
telah diambil mudhārib  menjadi utang atasnya terhadap modal. Hal 
ini dinyatakan al-Kasāni al-Hanāfi dalam Badā‘i’ ash-Shanā‘i’.39 Namun 
pendapat ini dapat dibantah, karena melakukan pembagian adalah hak 
mereka. Dasar “pembagian cabang tidak boleh mendahului 
pembagian asal  tidaklah bersifat umum karena dalam syirkah „inān, 
kedua pihak boleh membagi laba sebelum akad berakhir.  

Adapun Ulama Māliki berpendapat, pembagian laba tidak 
dibenarkan kecuali setelah semua barang menjadi uang. Bahkan Ibnu 
Rusyd mengklaim bahwa tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang 
ketentuan ini, “Tidak ada perbedaan pendapat bahwa mudhārib  dapat 
mengambil bagian labanya setelah semua barang atau komoditi 
mudhārabaĥ diuangkan. Komoditi juga dapat dibagikan sebagai ganti 
dari uang jika mereka setuju.”40 

Menurut analisa peneliti, laba dapat dibagikan bersamaan 
dengan berjalannya kelola usaha mudhārabaĥ dan dianggap sebagai 
suatu tahap dari akad mudhārabaĥ, karena selama risiko ketepatan 
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hitungan dapat dilakukan dan pembagian itu terjadi secara sukarela, 
maka tidak ada halangan untuk melakukannya karena yang demikian 
adalah hak Mereka disebabkan oleh suatu kebutuhan terhadap laba 
yang sudah didapat. Selanjutnya, kondisi gharar tidak akan terjadi 
selama semua penyelesaian tahap tersebut dilakukan dengan penuh 
transparansi.  

Kebolehan pembagian laba sebelum masa pembubaran akhir 
tidak berlawanan dengan kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa 
bahwa sifat kepemilikan mudhārib terhadap bagian labanya tidak 
kukuh kecuali melalui penyelesaian akhir akad mudhārabaĥ (likuidasi).  

Sebenarnya yang diinginkan ulama dalam masalah ini adalah 
ketepatan hitungan penaksiran asset mudhārabaĥ dalam bentuk uang, 
maka yang dibutuhkan adalah ahli taksir yang piawai, jujur, dan 
transparan. Misalnya, Khathīb asy-Syarbaini asy-Syāfi‟i berkata:41  

Kepemilikan mudhārib  terhadap laba tidak kukuh hanya 
dengan pembagian, tapi ia baru kukuh dengan: 
1) Pencairan komoditi menjadi uang dan pembatalan akad. Jika 

pembagian laba dilakukan sebelumnya, maka harus menutupi 
kerugian yang terjadi setelah pembagian itu, atau  

2) Pencairan harta dan pembatalan akad meskipun harta belum 
dibagikan secara fisik karena akad sudah berakhir dan modal 
sudah dapat dipastikan, atau 

3) Pencairan modal saja dan pembagian sisa kelebihan disertai 
dengan diambilnya modal oleh Shāhibulmāl (al-qabdh),42 karena 
mengambil modal sama kedudukannya dengan membatalkan akad 
menurut Ibnu al-Muqri. 

Pendapat senada juga diadopsi Ulama Māliki, sedang pendapat 
ulama Hanāfi lebih ketat dalam masalah ini.43  

Menurut peneliti, kebolehan pembagian pada pertengahan 
usaha dan dianggap sebagai suatu tahap akad diperkuat dengan 
pendapat ulama Hanbali tentang suatu “perhitungan yang sederajat 
dengan al-qabdh” (modal dipegang Shāhibulmāl), yaitu bahwa akad 
mudhārabaĥ sudah selesai walaupun Shāhibulmāl tidak memegangnya, 
dan jika ia menyuruhnya kembali mengelola modal berarti sudah 
terjadi akad mudhārabaĥ kedua.44 Pendapat „Ahmad tentang adanya 
penghitungan yang sederjat dengan al-qabdh (menerima modal secara 
resmi) membuat akad mudhārabaĥ lebih fleksibel dapat diadopsi 
terutama dalam praktek bisnis modern yang didukung oleh kemajuan 
teknologi informasi.  

Tujuan konsep al-qabdh yang dikemukakan mayoritas ulama 
adalah terjadinya likuidasi kekayaan, penyelesaian akad, dan jaminan 
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keselamatan modal. Untuk mencapai tujuan tersebut, namun mereka 
berbeda pendapat dari segi format dan mekanisme, sedangkan sesuai 
dengan kaidah umum muamalat hukum muamalat dapat berobah 
dengan berobah waktu, tempat, dan tradisi bisnis.45 

Sebenarnya penaksiran nilai aset mudhārabaĥ merupakan 
pendapat ijtihadiyah selama disepakati oleh kedua pihak berakad. 
Misalnya dapat dianalisa dari pernyataan asy-Syarbaini asy-Syāfi‟i 
dalam Mughni al-Muhtāj:46 

Jika Shāhibulmāl berkata pada mudhārib  (saat akad berakhir): 
“Jangan jual (jangan cairkan), karena kita cukup menaksir nilai 
dengan penilaian dua ahli taksir terpercaya,” atau ia berkata, 
“Aku akan menyerahkan bagian labamu dengan harta yang 
cair,” demikian juga jika mudhārib  redha menerima bagian 
laba berupa barang melalui penaksiran nilainya, sebagiamana 
yang ditegaskan oleh Ibnu al-Muqri, “Jika terjadi kemahalan 
harga barang setelah itu, maka kenaikan itu tidak memberi 
pengaruh taksiran masa pembagian. 
Dalam Syarh Muntaĥā’ al-Irādāt, al-Buhūti menyebutkan: 
Jika akad mudhārabaĥ sudah dibubarkan, sedang harta 
mudhārabaĥ (modal dan laba) masil berupa barang dan uang 
dirham, sedang modal sebelumnya berupa uang dinar, atau 
kebalikannya, yaitu harta mudhārabaĥ saat ini berupa uang 
dinar sedang sebelumnya berupa dirham, lalu Shāhibulmāl 
redha menerima harta dalam keadaan demikian, maka nilai 
harta dihitung dengan cara ditaksir, sedang amil menerima 
harta cair… jika harga barang naik setelah itu, amil tidak boleh 
menuntut Shāhibulmāl.47 

Dengan demikian, masalah penghitungan modal dan laba adalah 
masalah ijtihādiyyaĥ selama hal-hal yang dikhawatirkan dapat 
dihindarkan. Dan berdasarkan pernyataan para ulama, tidak ada 
halangannya secara syara` saat berakhirnya akad untuk menaksir nilai 
harta mudhārabaĥ yang masih berupa barang, lalu dilakukan 
penyelesaian hitungan akhir. Sedangkan fluktuasi harga yang terjadi 
setelah pembagian laba, tidak akan memberi pengaruh apa-apa karena 
akad memang sudah selesai. Jika setiap periode tersebut dianggap 
sebagai akad mudhārabaĥ yang berdiri sendiri. Selanjutnya nasabah 
investor (penabung) dapat berhenti dari akad dengan menarik dana 
deposito mudhārabaĥnya atau melanjutkan akad mudhārabaĥ baru 
dengan tanpa menarik dananya sesuai dengan kepentingan pribadinya.  

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti menyatakan pembagian 
laba sukuk mudhārabaĥ secara berkala tidak berlawanan dengan 
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aturan fikih selama dapat dilakukan dengan transparan dan nilai aset 
dapat ditaksir dengan baik.  

 
3. Jaminan Keutuhan Modal 

Dalam praktek sukuk mudhārabaĥ, nampak bahwa modal 
akan bersifat utuh sampai masa akhir kontrak, dan bahwa emiten akan 
membeli aset mudhārabaĥ pada saat jatuh tempo sesuai dengan modal 
awal. Misalnya, aset sukuk mudhārabaĥ tahun 2009 (saat purchace 
undertaking) sejumlah USD100 milyar juga akan dibeli kembali oleh 
emiten dengan harga USD100 milyar saat jatuh pada tahun 2014 (saat 
sale undertaking). Tanpa dikaji secara fikih pun, dapat disimpulkan 
bahwa akad bagi hasil seperti tidak adil dan merugikan pihak 
mudhārib  jika memang terjadi kerugian atas modal. 

Meneliti berbagai prospektus sukuk mudhārabaĥ, peneliti 
menemukan bahwa:  

Pertama, pada semua sukuk mudhārabaĥ yang terbit di 
Indonesia tidak terdapat kontrak jual beli aset dan selanjutnya tidak 
terdapat penentuan aset mudhārabaĥ secara jelas yang akan menjadi 
rujukan bagi investor. Yang ada hanya pernyataan bahwa dana sukuk 
akan diinvestasikan pada suatu proyek atau aset tertentu, disamping 
itu modal investor akan dibayar sesuai harga nominal sukuk saat jatuh 
tempo.48 Secara jelas semua mudhārabaĥ Indonesia diperbolehkan 
untuk diperdagangkan pada pasar sekunder, maka bagaimana 
mungkin ia dapat diperjualbelikan sementara aset nyata atau proyek 
beserta nilainya yang akan dijadikan sebagai rujukan harga sukuk tidak 
tertera secara jelas. Bahkan ada prospektus sukuk yang menjamin dana 
sukuk dengan piutang dan tagihan originator, yang juga dapat berarti 
bahwa aset sukuk mudhārabaĥ itu berupa piutang,49 yang secara fikih 
akan berakibat jual beli utang jika diperdagangkan pada pasar 
sekunder.50 

Kedua, sukuk mudhārabaĥ yang diterbitkan di luar negeri, 
sudah memasukkan akad jual beli aset sukuk mudhārabaĥ (sale and 
purchase undertaking), secara jelas namun aset sukuk mudhārabaĥ akan 
dibeli kembali sesuai harga nominal sukuk. 51 Disamping itu 
pemberian “laba tetap” secara tidak langsung juga menunjukkan 
jaminan atas laba sebagaimana sudah peneliti sebelumnya.  

Lebih dari itu, semua perusahaan yang menerbitkan sukuk 
mudhārabaĥ, mencatat bahwa dana yang mereka dapat dari mudhārib  
dianggap dan dicatat sebagai utang atas perusahaan, sedangkan aset 
yang mereka jual pada investor untuk menjadi aset modal 
mudhārabaĥ tetap dicantumkan dalam daftar aset perusahaan.52 Pada 
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kenyataannya, hampir semua53 penerbit sukuk tidak menjual asetnya 
kepada investor, buktinya asset tersebut tetap saja berada dalam daftar 
kekayaan perusahaan originator.54 Selanjutnya semua risiko terhadap 
asset juga ditanggung originator. Apalagi, menjual asset Negara atau 
perusahaan tidaklah mudah, pada perusahaan ia akan berpengaruh 
pada tampilan neraca keuangan perusahaan dan harga saham, dan juga 
harus melalui RUPS perusahaan tersebut. Sedangkan pada Negara 
harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Di Indonesia, 
secara tegas sukuk Negara ijāraĥ SBSN dinyatakan secara eksplisit 
bahwa Negara tidak menjual asset.55 Jika dana sukuk sudah tercatat 
sebagai utang oleh originator sedang jual beli yang sebenarnya (true 
sale) tidak terjadi, berarti modal investor terjamin untuk kembali 
karena bersifat utang, sedangkan bobot substansinya akad bagi hasil 
menurun drastis.  

Meneliti pendapat para fuqaha, semua mereka sepakat bahwa 
modal akan diserahkan pada Shāhibulmāl sesuai dengan jumlah nilai 
modal semula, misalnya jika modal awal Rp.100 milyar maka harus 
dikembalikan lagi oleh mudhārib  100 milyar saat jatuh tempo, akan 
tetapi jika nilai modal berkurang saat akad berakhir karena suatu 
kerugian kelola usaha, maka mudhārib  tidak bertanggungjawab atas 
hal yang demikian kecuali jika terdapat kelalaian atau perbuatan 
wanprestasi karena mudhārib  berposisi sebagai amīn (pihak yang 
percayai –pemegang amanah) terhadap harta yang diserahkan 
Shāhibulmāl. Jika syarat tersebut tetap disertakan dalam akad, maka 
akadnya menjadi rusak (syarat tersebut tidak boleh dilaksanakan) 
menurut ulama Hanāfi dan Hanbali, dan batal menurut ulama Māliki 
dan Syāfi‟i.56 Dengan demikian, semua laba mudhārabaĥ harus dibagi 
sesuai nisbah, sedangkan modal harus kembali sesuai nilai awal jika 
masih ada.  

Peneliti tidak setuju dengan helah yang dikemukakan oleh al-
Kasani al-Hanāfi agar mudhārib  bertanggungjawab atas modal 
dengan cara meminjamkan sebagian uang pada mudhārib  untuk 
dikelola sebagai modal mudhārabaĥ.57 Dalam transaksi sukuk, 
misalnya investor meminjamkan uang sejumlah Rp.99 milyar pada 
emiten, lalu dibuat akan sukuk mudhārabaĥ dimana modal investor 
hanya Rp.1 milyar dan modal mudhārib  Rp.99 milyar, sedangkan 
nisbah bagi hasil adalah 99% untuk investor dan 1% bagi mudhārib . 
Berarti di sini, investor mau meminjamkan uang dengan syarat 
dijadikan sebagai modal mudhārabaĥ oleh mudhārib  bersama mereka 
(investor). Lebih dari itu, nisbah bagi hasil juga tidak adil, yang berarti 
investor dapat dua manfaat, yaitu akan dapat laba akad mudhārabaĥ 



Sukuk Mudhārabaĥ sebagai Instrumen                  97                                          Alimin 

Keuangan Islam Ideal Kontemporer 

dan hartanya yang berjumlah Rp.99 milyar tetap utuh karena ia 
merupakan utang atas mudhārib . Akad seperti ini masuk dalam 
kategori pinjaman yang menarik manfaat yang dinyatakan sama 
dengan riba.58 Jelas pula di sini terdapat jual beli yang disertai 

pensyaratan utang (  yang dilarang Rasulullah Saw,59 karena (بيع وسلف
pada awal kontrak originator menjual asetnya pada investor sebagai 
modal mudhārabaĥ. Pelarangan jual beli bersyarat utang tersebut 
disepakati oleh para ulama sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu 
Qudāmaĥ dalam al-Mughni.60 Bahkan dalam aplikasi sukuk 
mudhārabaĥ secara jelas kebanyakan emiten menjual aset 
perusahaannya pada Shāhibulmāl untuk dijadikan sebagai aset 
mudhārabaĥ.  

Disamping itu, helah demikian termasuk helah mubah dengan 
tujuan terlarang, yaitu tujuan membuat mudhārib  bertanggungjawab 
atas keutuhan modal dalam akad mudhārabaĥ yang semestinya tidak 
demikian.61 

Oleh karena itu, jaminan keutuhan modal ditangan mudhārib  
tidak dapat dibenarkan secara fikih karena berlawanan dengan 
substansi akad mudhārabaĥ yang adil, yaitu investor tidak dapat 
memaksakan mudhārib  terhadap sesuatu yang diluar kemampuannya 
kecuali jika terjadi kelalaian atau wanprestasi.62 Sesuai dengan karakter 
akad mudhārabaĥ sebagai salah satu “jenis” wakālaĥ atau ijāraĥ di 
mana “sifat amanah” pelaku usaha menjadi “modal utama” maka 
kepercayaan penuh dari pemodal kepada pengelola rentan 
disalahgunakan oleh pengelola, baik mudhārib  awal maupun 
mudhārib  kedua. Kemungkinan untuk menyalahgunakan dana 
mudhārabaĥ oleh pengelola bisa dalam bentuk penggunaan dana yang 
tidak sesuai dengan kesepakatan Shāhibulmāl atau pelaporan laba rugi 
yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (misreporting).63 
Namun, aturan yang sedemikian ketat oleh otoritas pasar modal dan 
perusahaan yang boleh menerbitkan sukuk biasanya perusahaan yang 
sudah qualified, maka nampaknya masalah demikian dapat diatasi.  

Fatwa tentang masalah ini juga sudah dinyatakan dengan jelas 
dalam fatwa tambahan AAOIFI pada Februari 2008, “Mudhārib , 
serikat, atau wakil investasi atau para wakil mereka tidak boleh 
memperjanjikan untuk membeli kembali sukuk dengan nilai nominal 
saat jatuh tempo. Sukuk tersebut hanya boleh dibeli sesuai harga pasar 
yang sesungguhnya atau nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari 
aset yang disepakati saat terjadi jual beli. Ketentuan ini sesuai dengan 
Standar Syariah AAOIFI no. 12 tentang sukuk musyārakaĥ dan akad 
musyārakaĥ kontemporer butir 2/6/1/3, dan Standar Syariah no. 5 



ALQALAM                                                   98              Vol. 30  No. 1 (Januari-April) 2013 
 

tentang ketentuan penjaminan butir 2/2/1 dan 2/2/2, “Manajer 
sukuk hanya bertanggungjawab atas nilai nominal sukuk saat terjadi 
wanprestasi atau kelalaian dan pelanggaran persyaratan, baik ia sebagai 
mudhārib , serikat, atau wakil investasi”,64 “Dan modal hanya akan 
dapat kembali secara utuh jika semua aset mudhārabaĥ dikelala 
mudhārib  dengan mekanisme ijāraĥ muntaĥiyyaĥ bi at-tamlīk, dengan 
cara mudhārib  membeli asset ijāraĥ saat jatuh tempo namun dengan 
syarat bahwa semua cicilan (periodical payment) dianggap sebagai cicilan 
pembelian”.65 

Sedangkan dalam fatwa Majma‟ al-Fiqĥ al-Islāmi OKI tahun 
1990 tentang Sanad al-Muqāradhah, hal ini dijelaskan pada butir D: 
“Prospektus sukuk al-Muqāradhaĥ tidak boleh memuat bahwa 
mudhārib  menjamin keutuhan modal atau menjamin sejumlah laba 
yang ditetapkan berdasar prosentase modal. Dan jika hal tersebut 
tetap dilakukan, maka syarat penjaminan itu batal secara syariat, 
sedangkan mudhārib  hanya akan berhak dengan laba mudhārabaĥ 
semisal.” Dan hanya terdapat satu solusi penjaminan modal yang 
diberikan oleh Majma‟ al-Fiqĥ al-Islāmi, yaitu adanya janji pihak ketiga 
yang akan menjamin secara sukarela,66 namun tidak dijelaskan siapa 
pihak ketiga tersebut.  

Status amanah modal pada mudhārib  menempatkan 
Shāhibulmāl (investor) pada posisi beresiko tinggi atau potensial 
dirugikan oleh pihak pengelola. Inilah isu utama yang membuat 
banyak orang skeptis terhadap keberhasilan instrumen sukuk 
mudhārabaĥ. Tidak ayal lagi, untuk menjaga kepentingan pemilik 
modal dalam hal melindungi dana dan mendatangkan profit maksimal, 
lembaga investasi (SPV) harus memantau secara maksimal usaha yang 
dilakukan pengelola. Ini berarti Shāhibulmāl ikut serta mengelola 
usaha mudhārabaĥ dari pengawasan atau kontrol usaha agar modal 
investor terjaga dengan baik dari penyalahgunaan wewenang oleh 
mudhārib . Kebolehan Shāhibulmāl ikut mengelola aset mudhārabaĥ 
ini dibolehkan oleh Hanbali, karena masalah yang dikhawatirkan 
mayoritas ulama (hilang kebebasan bertindak mudhārib ) tidak akan 
terganggu jika Shāhibulmāl juga ikut mengelola.67 

Jika merujuk pada kaidah umum fiqh “bahaya dan kerugian harus 

ditolak sebisa mungkin”, ( ( الَّض َر ُر  ُر ْد َرعُر بِر َر ْد ِر  ْد ِر ْد َر اِر 
68

 maka berpegang 

dengan mazhab Hanbali dalam masalah ini sesuai dengan kaidah 

umum fiqh ini karena risiko yang akan ditanggung bank dan 

investor harus diatasi dengan berbagai usaha yang sah selama tidak 
ada dalil-dalil khusus yang melarangnya.  
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Ini adalah satu solusi fikih dalam mengatasi risiko di atas, solusi 
kedua adalah dengan cara memandang SPV sebagai mudhārib  awal 
dari Shāhibulmāl sedangkan nasabah perusahaan adalah mudhārib  
kedua (mudhārib  tsāni) dimana kedua mudhārib  dianggap sebagai dua 
pengelola yang bekerja sama. Hal ini dibolehkan dalam mazhab 
Hanāfi tanpa perlu izin Shāhibulmāl, sedangkan dalam mazhab Māliki 
dan Hanbali harus dengan izin Shāhibulmāl. Mazhab Syāfi‟i juga 
membolehkan hal demikian sebagaimana adanya otoritas Shāhibulmāl 
untuk memudhārabaĥkan hartanya pada dua orang pengelola sejak 
awal.69  

Solusi fikih kedua tersebut jika dilihat dari segi aplikasi 
lapangan, cukup akomodatif karena sebelum menginvestasikan 
hartanya di pasar modal, investor sudah mengetahui bahwa hartanya 
akan dikelola sesuai dengan tabiat SPV sebagai lembaga wakil yang 
melindungi hak-hak investor. Selanjutnya izin Shāhibulmāl dalam hal 
penyerahan harta pada mudhārib  kedua tidak diperlukan lagi karena 
sesuai dengan kaidah umum fikih “segala mekanisme dan aturan yang 
sudah menjadi ‟urf (kebiasaan) bagi kalangan pelaku bisnis sederjat 

dengan persyaratan sesama mereka”, (  70( ْاالَم ْا ُر ْا ُر  َبَم ْا َم  الُّت َّج اِر  َم ْاالَم ْا ُر ْا ِر  َبَم َبْا َبَم ُر ْا 

dan setiap kaum muslim harus mentaati persyaratan yang mereka buat 
selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram atau 
mengharamkan yang halal. Yaitu, dalam Islam juga dikenal asas 
kebebasan berkontrak, namun dalam kebebasan bersyarat terdapat 
sebuah kaedah umum dari hadis Nabi Saw yang menunjukkan bahwa 
ia harus berada dalam ketentuan hukum syara`:  

ْسِلُمْوَن َعَلي ُشُرْوِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا َأَحلَّ َحرَاًما أَْو َحرََّم َحاَلالً 
ُ
َرَواُه اْبُن )َوامل

َماَجة َو أَبُ ْو َداُوَد َو الت ِّْرِمِذيِّ َعْن َعْمُرو ْبِن َعْوٍف، َوِف رَِوايَِة اْلُبَخارِي َعْن اْبِن 
ْسِلُمْوَن ِعْ َ  ُشُرْوِطِهمْ : َعبَّااٍ 

ُ
 (امل

“Kaum muslimin harus mentaati persyaratan atau perjanjian yang 
mereka buat, kecuali apabila persyaratan atau perjanjian itu menghalalkan yang 
haram atau mengharamkan yang halal”, dan dalam riwayat al-Bukhariŷ 
berbunyi: “Kaum muslimin harus mentaati perjanjian atau persyaratan yang 
mereka buat” (HR. Ibnu Mājaĥ, Abū Dāwūd, dan at-Tirmidzi dari 
‟Amru ibn ‟Auf. Sedangkan pada riwayat al-Bukhāri dari Ibnu 
‟Abbās).71 

Dengan demikian, dalam mekanisme sukuk mudhārabaĥ, 
peneliti melihat tidak ada celah untuk memberikan jaminan atas 
keutuhan modal investor dari kerugian atau kekurangan berdasar 
prinsip keadilan transaksi Islami dan karakter dasar akad mudhārabaĥ 
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(al-ghunm bi al-ghurm), kecuali jika semua aset mudhārabaĥ dikelala 
mudhārib  dengan mekanisme ijāraĥ muntaĥiyyaĥ bi at-Tamlīk. 
Selanjutnya yang perlu ditingkatkan dalam mekanisme sukuk 
mudhārabaĥ adalah kualitas good governance atau sistem agensi72 
bisnis yang maksimal.  

 
E. Kesimpulan 

 Berdasarkan bahasan di atas, peneliti menyimpulkan suatu 
kesimpulan besar bahwa sukuk mudhārabaĥ cukup fleksibel untuk 
diterapkan oleh korporat dan pemerintah, dan juga dapat mekanisme 
yang bermacam-macam dalam kerangka rekayasa keuangan Islam. 
Namun, beberapa alasan kesesuaian syariah dan aspek pemasaran 
perlu mendapat perhatian dari stakeholders sukuk. Secara deteil, 
peneliti mengemukakan temuan penelitian ini sebagai berikut:  
1. Akad mudhārabaĥ sangat ideal dilaksanakan pada pasar modal 

secara ideal karena ia sudah merupakan pasar yang matang (mature 
market), karena selama ini akad mudhārabaĥ sulit dilaksanakan 
pada lembaga keuangan perbankan syariah. 

2. Karena sukuk mudhārabaĥ menuntut pasar yang lebih matang, 
maka penerapannya akan semakin memacu terbentuknya pasar 
modal yang lebih profesional sesuai tuntutan era globalisasi, 
seperti pencapaian yang diraih oleh Emirat Arab, Bahrain, dan 
Malaysia. 

3. Bagi investor, sukuk mudhārabaĥ lebih prospektif daripada saham 
biasa, karena mempunyai analisa keuangan yang jelas dari 
perusahaan pemeringkat efek dan dengan jangka waktu terbatas. 

4. Penulis melihat bahwa sukuk mudhārabaĥ Indonesia lebih taat 
asas dari pada sukuk mudhārabaĥ luar negeri, dimana terbukti dari 
tingkat pemberian return yang jujur kepada investor (mencapai 
26% pertahun), yang tidak dijumpai dalam sukuk mudhārabaĥ 
negara manapun. Hal ini merupakan preseden baik bagi 
pengembangan sukuk mudhārabaĥ di Indonesia. 

5. Sukuk mudhārabaĥ dapat dilaksanakan dalam skim yang berbeda-
beda, oleh penerbit yang bermacam-macam bahkan sangat 
memungkinkan diterbitkan oleh pemerintah.  

6. Diantara hal penting yang diperlukan dalam aplikasi sukuk 
mudhārabaĥ adalah ketentuan taat asas syariah Islam, karena 
ketaatan pada prinsip keadilan dan keterbukaan yang terdapat 
dalam ekonomi Islam sebenarnya akan membuat produk 
keuangan Islam lebih profesional.  
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Sebagai tahap awal pengembangan sukuk mudhārabaĥ, 
Penulis menyarankan agar para calon emiten sukuk dapat menerbitkan 
sebagian dari nilai total emisinya dalam bentuk sukuk mudhārabaĥ 
dan dilaksanakan dengan disiplin sesuai dengan ketentuan syariah 
Islam. Diperlukan suatu studi khusus dalam bentuk workshop guna 
menerbitkan sukuk mudhārabaĥ yang sesuai dengan tuntunan syariah 
(shariah guidance) dan tuntutan pasar (market demand) yang akan 
diterapkan pada sukuk korporat dan juga negara ataupun 
pemerintahan daerah.  
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jil. 8, hal. 3652 

40 Abū 'Abdillah Muhammad ibn „Abdullāh ibn 'Ali (w.1101 H), Syarh al-
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dengan “adat” dan “kebiasaan” kecuali bila ada nash tertentu yang mengaturnya.  

43Abū Bakr al-Kāsāni, Badāi’ al-Shānāi’ fi Tartīb al-Syarāi’, (Beirut: Dār Ihyā' 
at-Turāts al-‟Arabi, 1998), jil. 8, hal. 3652-3653 
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Muhtāj Syarh al-Minhāj, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turāts al-‟Arabi, tp.th.), jil. 9, hal. 308 

 :Manshūr ibn Yunus al-Buhūtiy (w.1051H), Syarh Muntahā al-Irādāt, (Beirutا47
'Ālam al-Kutub, 1996), jil. 2, hal. 220. 

48Misalnya, Prospektus Ringkas Sukuk Mudharabah Bank Muamalat Tahun 
2008, Bagian Keterangan tentang Sukuk, No. 5.3; Prospektus Obligasi Syariah 
Mudharabah Tahun 2003-PT BLT, hal. 3; Prospektus "Berlian Laju Tanker Syariah 
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49 Persis seperti sekuritisasi konvensional (ABS) yang menjadikan piutang 
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50Prospektus "Sukuk Mudhārabah I Adhi Tahun 2007" sejumlah Rp.125 
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 Seperti pada sukuk mudharabah Dana Gas dan Qatar Alaqaria Sukukا51
Company. Sumber: Prospektus sukuk mudhārabah "Dana Gas Sukuk Limited", 
UAE, Tahun 2007 sejumlah USD1 milyar dengan tenor 5 tahun, prospektus 
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56 Abū Bakr al-Kāsāni, Badā‘i’ ash-Shānā‘i’ fi Tartīb asy-Syarā‘i’, (Beirut: Dār 
Ihyā' at-Turāts al-‟Arabi,1998), jil. 8, hal. 3602; „Ibnu Qudāmaĥ al-Maqdisi, al-
Mughni, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‟Arabi, tp.th.), jil. 5, hal. 189; Muhyiddīn Abū 
Zakariyyā Yahya ibn Syaraf an-Nawāwi (w.676H), al-Majmū’ Syarh al-Muhadzdzab, 
(Kairo: ‟Isa al-Halābi, 1376 H), cet. 3, jil. 1, hal. 388, dan: Muhammad ibn Ahmad 
ibn Rusyd al-Qurthūbi, Bidāyaĥ al-Mujtahid wa Niĥāyaĥ al-Muqtashid, (Mesir: 
Mathba‟aĥ Mustafā al-Bābi al-Halābi, 1973), jil. 2, hal. 238.  

57 Abū Bakr al-Kāsāni, Badā‘i’ ash-Shānā‘i’ fi Tartīb asy-Syarā‘i’, (Beirut: Dār 
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tentang riba dan disepakati oleh para ulama. Waĥbaĥ az-Zuĥaili, al-Fiqĥ al-Islāmi wa 
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Ahmad ibn Hanbal (w.241H), Musnad Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Muhaqqiq: 
Abū al-Mu'āthi an-Nūri, (Beirut: „Ālam al-Kutub, 1993), jil. 2, hal. 174, dan 3) 

http://www.shirkah-finance.com/
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Abstrak 

Kontroversi seputar metode periwayatan berbagai materi sejarah dan 
keilmuan yang berasal dari masa Jahiliyah hingga awal-awal Islam terus 
berlanjut dan telah menjadi titik tolak perdebatan tentang otentisitasnya. 
Banyaknya ketidakcocokan antar berbagai varian dari teks yang sama 
mengarahkan sejumlah ilmuan untuk beranggapan bahwa transmisi moyoritas 
teks dilakukan secara lisan; dan fakta tentangadanya pemalsuan teks 
menyebabkan materi-materi tersebut, sebagian atau keseluruhan,dianggap tidak 
historis.  

Tiga manuskrip yang diteliti di sini, berasal dari abad ke 17 dan ke 18 
M yang masing-masing berisikan qashīdaĥ Banāt Su’ād karya penyair 
Mukhadhram (antara Jahiliyah dan Islam) Ka’b bin Zuĥair, menunjukkan 
bahwa proses pengkopian teks dari sumber tertulis ternyata tidak selalu aman 
dari munculnya penyimpangan teks. Dengan membandingkan ketiga manuskrip 
tersebut, tampak jelas adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, 
baik pada tingkat cara penulisan dan perubahan kata. Bahkan terjadi juga 
perbedaan letak dan penambahan atau pengurangan baris/bait puisi. Bahwa dua 
yang terakhir ini terjadi juga pada sumber-sumber di masa awal,maka diduga 
kuat berasal, dan sebagai akibat dari, periwayatan secara lisan.Namun 
demikian, meskipun patut diakui bahwa periwayatan secara lisan tidak 
memiliki tingkat akurasi yang samadengan periwayatan secara tertulis,tetapi 
tidak berarti bahwa perbedaan pada teks selalu dapat menjadi acuan bagi klaim 
terhadap otentisitasnya. 
 
Kata Kunci : qashīdaĥ, transmisi text,  Ka’b bin Zuĥair, Banāt Su’ād 

 
 

Abstract 
Controversy surrounding transmission methods of various kinds of material 

for history and science which are considered to be originated from prior to and early 
periods of Islam seems to go on, and the methods of transmission become point of 
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departure for debates on their authenticity. Discrepancies and differences among the 
variants of similar texts have leaded many scholars to assume that the 
transmission was committed to the oral method; and the fact about the presence of 
fabrication makes the bulks of material are to be regarded partially or at whole as 
unhistorical.    

On the contrary, the three manuscripts we analyzed, which are originated 
from the 17th and 18th centuries containing Bânat Su’âd poetry of the 
Mukhadhram poet (a period in between the Jahiliyah and Islam) Ka’b bin 
Zuhair show that the copying process of the written text transmission does not 
always safe from any discrepancies. By collating the manuscripts, we found 
differences from one to the other, not only in terms of wording, but also the lack of 
some lines and their arrangements. Even though we should admit that oral 
transmission has less accuracy compared to that of the written method, this does 
not mean that the claim of authenticity can always be lied on the concordance and 
congruity of the similar texts. 
 
Key words: qashīdaĥ, text transmission, Ka’b bin Zuĥair, Banāt Su’ād 

 
 
 

 

 
A. Transmission of Arabic Texts: In Oral or in Written? 

Historical material of Arabo-Islamic sciences (ancient Arabic 

poetry, tafsīr, hadīts, sīraĥ, ayyām al-ʼArab, and so on), as far as the way 
the transmission is concerned, from the very early periodof Islam 
until these sources were codified in the second half of the second 
century, consisted of either oral or written method of transmission. 
The existence of chains of authority, the isnād, in every text 
transmitted clearly implies the use of oral transmission. Nevertheless, 
this does not restrict us to assume the use of written method, since it 
has been undisputable that the art of writing has already been known 
by the Arabs before the coming of Islam.1 On the other hand, the fact 
that some texts in our hands, i.e. hadīts (here more frequently regarded 
to as tradition), havedifferent variantswhich sometimes contradict 
with each other. Thistriggers questions of whether this material 
dependedmainly on the written. Should we assume the opposite, to 
what extant had the written been used? It is hard to believe –if not 
implausible--that the Prophet really said as many as those variants. 
The most probablesuspect lies on transmitters who were allegedly 
responsible for the emergence of the different variants of the same 
text. Thus, it is not surprising that the issue of the oral and the written 
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text transmission is of significance to which the discourse of 
authorship is linked by some modern scholars. Every time a topic of 
authenticity is addressed, the way the material was transmitted will 
always be regarded accordingly.2 

Goldziher, amongst those who argue against the authenticity of 
hadīts material, provokes the debate by suggesting that the traditions 
were largely transmitted orally. Even though he admits that some 
Companions might preserve the traditions in written form, the 
shahifah, for him the material (of the tradition) found in the 
canonicalhadīts collections do not refer to the earlier written sources; 
and technical terms in the isnāds donot imply written sources. He 
begins by citing with the Qur‟anic verse challenging the Arabs: “…or 
do you have a kitāb by which you learn?” (Qur„ān: 68:37). Here 
Goldziher takes the literal sense of the word “kitab”: book,3 not the 
contextual meaning as mentioned in tafsīr literature.4He also 
strengthens his argument with traditions on the prohibition from 
writing other than the Qur‟an. For him, Isnād, by which the 
authenticity of any traditionshas been examined by orthodox 
Muslims,does not serve as a guaranty of the authenticity of the 
traditions. He rather sees the isnād in the collectionsas the safeguard 
for emergence of fabricated traditions.5 

In the opposite side, Abbott stands firmly on her position 
which regards the hadīts collections of Bukhāri and Muslim as a 
genuine core of what comes from the Prophet, his Companions, and 
his Successors. She argues that there was an early and continuous 
written traditionin Islam.6 She says, “Evidence ofcontinuous 
writtentransmission of Tradition from the second quarter of the first 
century on war disavailable in early and late Islamic sources.”7Isnād, 
which went through several stages of developments, as for her 
“indicates the methods of transmission: oral, written, or combination 
of both.”8In the same line with Abbott goes Sezgin who has no doubt 
to the authenticity of isnād; also to the materialtherein. From the 
ascription in the isnād, he even claims that text can be reconstructed.9 

Following Abbott and Sezgin, ‟Azāmi10stresses that there was 
already intense literary activity during and after the life of the Prophet. 
By listing hundreds of Companions, Successors, and scholars who 
wrote traditions, he concludes that the traditions were mainly based 
on the written form in their transmission. The traditions found in the 
shahīfaĥ of Suĥail bin Abī Shālih (138 AH/756 AD) he edited and 
published corroborate those found in later collections which are 
always attached with isnāds. This attests to not only the authenticity of 
the traditions, but also to the historicity of the isnād system. It seems 
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that Abbott, Sezgin and also „Azāmi are so convinced with the 
sources they have that Juynboll, one who goes Goldziher‟s way, feels 
being compelled to address his critics to.11 

Even though the debate does not seem to rest, but so far we 
have seen how the attitudes of scholars are linked to the method of 
transmission in early Islam. To some extent, we may say that those 
who hold merely the oral method mostly argue against the 
authenticity of the material; on the contrary, those who lay their 
conviction on the use of writing for transmission, in addition to the 
oral, perceive the bulks of material as genuine. Of course, it would be 
wrong to make such generalization, but this applies, at least, to 
scholars we mentioned. Only rarely do we find exeptions. Motzky, as 
far as that I am concerned, seemsvery likely to be one of the few 
modern scholars whose views on the authenticity are non-sceptical; 
and yet his scrutinized observasion is on the basis of the isnād.12This 
shows once again that the transmission methods have 
becomescholars‟ points of departure. 

Regardless of the aforemetioned attitudes, one thing that 
should be kept in mind is that written text transmission does not 
always preclude texts from any discrepancy. According to Schoeler,13 
who has tried to mitigate the strict distinction between the two 
diametrically opposite points of view, there are some conditions in 
which students had to do with writing immediately when they listened 
to syaikh’s presentation, or ignored writing but made notes at home, 
as Waqī‟ ibn Jarrāh did. In some other cases, one might copy the 
material from his collegues‟ note. Schoeler then sums up that the 
occurance of diverging texts or recencions could have been caused by 
variations in a syaikh‟s presentation of material, variations in 
recording, and variations by his students.14We may also add another 
factor which had some impacts on errorsin addition to what Schoeler 
has said, i.e. the absence of standardized writting rule in early periods 
of Islam, as we can see from the diverging writing of early Qur‟anic 
manuscripts.15The absence ofunified writing system even contributed 
to difficulties in reading unfamiliar texts. This is what, among which, 
we understand from the rise of Arabic grammar. Yūsuf Khulaif says, 
“in order to read text of a qashīdaĥ correctly from a written form, one 
should have committed the text well in memory.”16 In such condition, 
the written serves as a mnemonic aid. 

Eventhough the written does not always safe from 
discrepancies, it is also important to stress here what Abbott has 
pointed out, that “…oral transmission is indeed more conducive to 
fabrication than is literary fixity.”17Yet, some traditionists relatively 
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tolerated the transmission of solely meaning of a tradition (riwāyaĥ bi 
al-ma’nā, without the actual words of the Prophet), which givesthe 
similar traditions more divergent wordings. To some scholars,the case 
is slightly different from ancient Arabic poetry which, by employing 
wazn and qāfiyaĥ, is more difficult to alter its wordings even if the 
transmission was by the oral method.  

In what follows, we will look up discrepancies among texts 
which may occure during the copying process on the basis of written 
transmission, i.e. the transmission of Qashīdaĥ Banāt Su’ād  text of 
Ka‟b bin Zuĥair who lived in the time between Jāhiliyaĥ and Islam. 
The qashīdaĥ is of historical values for it depicts the shift of styles of 
poetry making from the time of Jāhiliyaĥ to the coming of Islam.18It 
would be rush to make a conclusion about the authenticity of the text 
we will study, therefore we neither intend that far nor make a new 
fixed edition sincethere are many published editions. By collating 
three manuscripts of the qashīdaĥ –and thus we need to makeat least 
an editionminiature-, this study will rather see whether the differences 
can reveal something which may corroboratescholars‟ view on the 
topic.  

 
B. The Poet Ka’b bin Zuĥair (d. ± 630 AD) and His Qashīdaĥ 

“Banāt Su’ād” 
There is no precise date about when Ka‟b bin Zuĥair, the 

author Qashīdaĥ of Banāt Su‟ād, lived. All the information we have is 
that he lived in two epochs, at the end of Jahiliyah and the beginning 
of Islam. The sources only tell us about things related to the fame of 
the poet.  

Ka‟b bin Zuĥairis very well-known not only for he was a 
member of poet family of Muzainaĥ tribe,19 but also for his poem. 
Being a son of the great poet of Jāhiliyaĥ whose odd belonged to one 
of The Seven Odds, Ka‟b inherited his father‟s expertise in composing 
poems. He, with his family, belonged to the school of shun’aĥ in 
poetry.20 It is said that he was prohibited by his father to make poetry 
and recite it in front of people for being afraid of bad impact on his 
tribe‟s reputation. His father imprisoned him, but he kept doing so. 
His father then examined his expertise and gave him permission at the 
end after recognizing it. For his expertise in composing poetry, al-
Jumahī considers him in the second rank among the greatest poets of 
his time.21 

Poems of Ka‟b dispersed in many collections. There are three 
kinds of collections of poetry22 in which we find the works of ancient 
Arabic poets, including that of Ka‟b:  a) a collection of the complete 
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known verses of one poet, called dīwān; b) a collection of the poems 
of several poets (dīwān) within the same tribe, or a collection of poems 
of several poets in the same main topic, like dīwān al-ĥamāsaĥ; c) a 
collection of the poems of different poets; regardless of personal 
concerns, which, considering subject or poem, were deemed to 
belong together. This type is often found in the master sources of 
Arabic literature, ummahāt mashādir al-adab. 

Ka‟b had a dīwān (personal collection of poems), transmitted 
widely by Abū al-„Aswad al-„Ahwāl. Besides the dīwān, some parts of 
his poems can also be found in ummahāt books. Among several poems 
of Ka‟b, the most popular one is Qashīdaĥ Banāt Su’ād (QBS). 

The fame of the QBS is due to its historical value for early 
Muslims, also for Arabic literature. The major topic (in Arabic 
literature: gardh/agradh al-Syi’r) of the poem is madh (praise) to the 
Prophet with which Ka‟b aimed to apologize for being angry at his 
brother, Bujair, due to his conversion to Islam. The poet had 
previously mocked his brother with different genre called hijā’ 
(lampooning) for his“ridiculous”act after which Ka‟b turned to mock 
Islam, the Prophet, and his Companions. It is said that the Prophet 
would take revenge at those poets who had ever mocked him, Islam, 
or his Companions with their lampooning poems. It is even said that 
he ordered his Companions to kill the poets whenever they met 
them.23 

The news about fath Makkaĥ (630 AD) was spread out to most 
people there, and let Ka‟b know. Bujair well knew that his brother's 
life was in danger, and warned him accordingly, advising (adviced) 
him to renounce his errors, and come (came) repentantly to the 
Prophet, or to seek a safe asylum far away. Ka‟b found out that his 
life would really soon be taken, and set out secretly for Madinah.24 He 
decided to come to the Prophet for apologize.  

Thanks to Arbuthnot for providing a good English translation 
of the text we need to cite as follows: 

He [Ka‟b] found an old friend, claimed his protection, and 
went with him next morning to the simple meeting-house 
where Muhammad and his chief followers performed their 
daily devotions.25 When the service was ended, Ka‟b 
approached Muhammad, and the two sat down together. 
Ka‟b placed his own right hand in that of the Prophet, 
whom he addressed in these words: 'Apostle of God, were I 
to bring to you Ka‟b, the son of Zoheir, penitent and 
professing the faith of Islam, wouldst thou receive and 
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accept him? The Prophet answered, 'I would.' 'Then,' said 
the poet, 'I am he!'  
Hearing this, the bystanders demanded permission to put 
him to death. Muhammad ordered his zealous followers to 
desist, and the poet then, on the spur of the moment, 
recited a poem improvised at the time, probably with more 
or less premeditation. It is said that when Ka‟b reached the 
fifty-first [in our edition: forty nine] verse: 'Verily the 
Apostle of God is a light from which illumination is sought-
-a drawn Indian blade, one of the swords of God,' 
Muhammad took from his own shoulders the mantle he 
wore, and threw it over the shoulders of the poet as an 
honour and as a mark of protection. Hence the name given 
to the effusion, 'The Poem of the Mantle'.26 
 

The story about Ka‟b and his qashīdaĥ is mentioned in Kitāb al-
Aghānī by al-Ishbaĥānī27 and many other sources.28 From the sources 
we know that the qashīdaĥ might be the last work of the poet. There is 
nothing of his work mentionedin many references to be later than this 
qashīdaĥ. Another probability, the QBS was his most famous poem, 
thus historians did not feel any necessity to cite another poems of 
Ka‟b in their books. In addition, when Ka‟b dead is also not that clear 
(when did he die is not clear).29 Our sources do not tell us about his 
death, except that mentioned by the later schoolar.  

The name „Banāt Suʽād‟ itself is taken from the forepart of the 
qashīdaĥ, as the Arabs used to name their poems this way. The other 
name of the poem is ‘Qashīdaĥ al-Burdaĥ’ (The Poem of The Mantle)30 
hence the mantel of the Prophet was given to Ka‟b. Later, the mantel 
was purchased from him by Mu‟āwiyah with twenty thousand 
dirham.31 

 
C. Manuscripts of QBS 

There are three kinds of manuscripts of QBS: 1) the sole text of 
QBS; 2) the commentary (Syarh) of QBS altogether with the text; 3) 
commentary on a group of five lines (takhmīs)32 of QBS. The text of 
the QBS has been translated into several languages and published 
many times.33 Among the publications34 are of Noeldeke, Freitag, 
Pekostawski, Krenkow,35and Basset.36The last two mentioned will be 
referred in the collation.   

The commentaries of QBSget up to 35 or more.37Some of these 
commentaries were shortened, and some others were commented and 
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glossed. There are as well, commentaries on the qashīdaĥ, known as 
Syarh, dispersed in many big libraries. The most well-known are:  

1. Syarh by Abū al-Aswad Ahmad bin Yahyā Tsa‟lab; 
2. Syarh by Ibn Duraid; 
3. Syarh by At-Tibrīzī. This one is edited and published by Fritz 

Krenkow; 
4. Syarh by ‟Īsa bin ‟Abdul ‟Azīz al-Gazālī; 
5. Syarh by ‟Abdullāĥ bin Yūsuf bin Ĥisyām. This one is edited 

and published in Lipzig by al-Juwaidī in 1871. Besides, there is 
also a commentary on this commentary called al-hāsyiyaĥ by 
Ibrāhīm al-Bājūrī in year 1273 H, and copied several years; 

6. Syarh by Abū Bakr bin Hujjaĥ (d. 837/1433) 
7. Syarh by al-Ghaznāwi (d. 848/1444), printed in Heiderabad in 

1323/1905 
8. Syarh by Jalāluddīn al-Mahallī (d. 864/1459) 
9. Syarh by as-Suyūthī(d. 911/1505) entitled Kunh al-murād min 

Syarh Banāt Su’ād. The manuscripts, the copies of this 
commentary dispersed in big libraries either east or west part 
of the world; 

10. Syarh by Syihābuddīn Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-
Haitsamī (d. 911/1505)  

11. Syarh by „Alī bin Muhammad al-Qārī al-Ĥarawī (d. 1014/1606) 
12. Syarh by ‟Abdul ‟Azīz az-Zamzami (d. 963/1556) 
13. Syarh by Shālih bin Shiddīq al-Khajrajī (d. about 949/1542); 

14. Syarh by Athā’ullāh bin Ahmad bin Athā’illāh al-
Azĥari(1170/1756); 

15. Syarh by ‟Abdul Bāqi bin Muhammad al-Warnāwi (d. 
1187/1783); 

In terms of the takhmīs, not less than 14 disperse in world‟s big 
libraries. 

Manuscripts in our hands are of Leiden University library 
collection. Based on Witkam‟s catalogue, there are three manuscripts 
(MS) of QBS in Leiden University library: 1) Or. 11.064; 2) Or. 
11.070; and 3) Or. 11.021,1.38 One out of three manuscripts, Or. 
11.064, is the sole text of QBS, and the rest three manuscripts are 
commentaries of QBS.  

From the colophon, we know that they were made very lately, 
during 17th and 18th century. There is a huge gap of time in between 
the time of the poet and those of the writers/copyists which makeit 
difficult for us to conductstemmatic work on the basis of the limited 
manuscripts we have. Nevertheless, since the time of the 
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copyistswasquite late by which we assume that writing system was 
already enhanced with the use of dots and particular characters 
(especially those employed to mark long vowels), a hypothesis can be 
proposed: “Errors and discrepancies found in later, younger 
manuscripts should be less than those in earlier time.” 

 
a & b) MS Or. 11.064 and MS Or. 11.070 

MS Or. 11.064 (the sole text of QBS) and MS Or. 11.070 (the 
commentary of QBS) are bound togetheras one in a collective 
volume. The size of the manuscript is 20 cm length and 15 cm width, 
made of rather thick paper, and covered with carton material. Overall, 
the condition of the manuscript is good and the script can be clearly 
read. Since the style of the script is the same, it can be assumed that 
the copyist is also the same person. 

At the preface, the copyist uses the pronoun (  I”) to refer“ :ُت 

to himself. When he puts the pronoun after  قصد (to intend), this 
becomes a clue that he himself is the author of the commentary. 
Nevertheless, he also tells that he just simplified the work of another 

commentator, Jamāluddīn bin ‟Abdullāh bin Yȗsuf bin Hisyām al-
Anshārī (d. 761/1360),39 quoting some parts of the work into his own 
work. So the MS Or. 00.170 could be considered as a concise 
fragment of the commentary of the QBS (Ar: Muqtathaf Syarh QBS) or 
shortened version of the commentary. 

The author of this muqtathaf says that his work was aimed to 
benefit beginners. For this purpose, the content of the commentary 
therein closely relates to grammatical aspects of every single word 
(i’rāb). Unfortunately, there is no clue about who he, the copyist of 

QBS and the author of this muqtaṭaf,was. 

 
MS Or. 11.064 
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MS. Or. 00.17040 

The script is written on watermarkpapers in two colours, black 
and red. The different colour used reflects the desire of the copyist to 
stress some given elements of the text.41 Here, the use of red colour 
seems to be intended to mark the punctuations, also to highlight the 
text of the poem, i.e. to distinguish it from the commentary, and 
sometimes for ornamentation. There is also another case about the 

use of the red ink. It is used once for a letter ش in between the end of 
a line of the poem (syathr) and the beginning of the commentary. This 

letter must be an abbreviation of شزح, used to point out the 

commentary of the previous line. Besides the letter, there is also   ص 
used twice at the end of the commentary of each line of the poem. 
This could either indicate “the end of the body text,”42 as 
distinguished from the column (shulb) or to indicate end words of the 
copyist (in this case the author of the shortened commentary: 
mushannif), distinguishing them from next words of the poem. 

One of the characteristics of the script is the absence of ĥamzaĥ 

 as we well know in resent writing Arabic rules in order to ,(ء)
distinguish the qath’from the washl ones. Examples of this can be seen 

in some words such as امبم ,ارشد ,الى, and many others. More about 

ĥamzaĥ, sometimes it is omitted (  المبء is written المب) and sometimes 

replaced with  ي (أنبئت is writtenانبيت ). In the miniature edition that I 
will try to make, as in my footnote for some words underlined in 
regard with this manuscript‟s introduction, I added ĥamzaĥ in order to 
make the text easier to read and understand. 
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c) MS Or. 11.021,1 
The size is 23 x 17 cm, light brown coloured. The script 

iswritten on rather thick watermark papers. Two colours are 
employed: black, is used for most of the writing; and red, seen 
especially within the text of the poem. The exertion of these two 
colours shows that the use of red pen was to highlight the text of the 
poem as well as to mark punctuations, as in the manuscripts 
mentioned above. But the difference is, the red ink in MS Or 11.021 
is not occupied in a good order, and sometimes it overwrites the black 
ink scripts. This supposedly tells us that the red ink was added by the 
other person after the copyist.    

 
Title Page of MS Or. 11.021,1 

The title of the text as mentioned in the manuscript above is: 
Kitāb al-Is’ād Fī Syarh Banāt Su’ād: the commentary of QBS. It clearly 
mentions the name of the author, Ibrāhīm bin Abī al-Qāsim Muthīr 
who must be „Ibrāhīm bin „Abī al-Qāsim bin ‟Umar  bin Ahmad bin 
Ibrāhīm bin Muhammad bin ‟Īsā, as previously mentioned by 
Brockelmann.43 

Presumably, the copyist simplified the Kitāb al-Is’ād Fī Syarh 

Banāt Su’ād. The clue is a sentence in the introduction:هذا تطزيف لطيف  
which indicates the text as “quotations” from some parts of al-Is’ād. 
In addition, in the colophon the copyist says: “This is what can be 
compiled in brief from the commentary of QBS” (Hādzā mā tayassara 

jam’uhȗ min Syarh Banāt Su’ād). 
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The End Part of MS. Or. 11.021,144 
The colophon states that the copyist is Muhammad Ahmad 

‟Abdurrahmān,and the copying was finished on Friday morning, 29 of 
Rajab, 1134 H. Something to say here is that the copyist who owned 
the manuscript would not give any praise for himself. Instead, he 
would show his inferiority like al-faqīr, adh-dha’īf, and so on. And here, 
he uses words al-faqīr, rājī al-’afwa min al-Karīm al-Mannān. Meanwhile, 
when mentioning the name of the author of Kitāb al-Is’ād, as at the 
title page, he uses compliment words: al-faqīĥ, al-wajīĥ, al-’ālim al-
’allāmaĥ, mufīd al-thālibīn, burĥānuddīn…and so forth. 
 

D. The Basis of Editing 
Consideration should be made to choose which of the 

manuscripts is to be a basis.In this regard, I chose manuscript Or. 
11.064 as a basis for the edition. This is because the manuscript can 
be clearly read, and it contains the sole text of the poem. While Or. 
11.064, the text is interspaced by the commentary that makes it rather 
more difficult to recognize ends of every line of the poem, and it gets 
worse without enough proficiency of ‟ilm al-’Arūdh. The same case 
applies for manuscript Or. 11.021,1 even though the both contain the 
text of the poemaltogether with the commentary. 

In the edition miniature, MS Or. 11.064 is marked as A, Or. 
11.070 is B, and Or. 11.021,1 is C. Meanwhile the critical edition 
made by Krenkow is marked as CE. For the comparison amongst the 
earlier sources,in which we will have a look into the oral transmission, 
I also refer to Ummahāt Mashādir al-Adab. Eventhough these books 
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were originated frombetween the second and the fourth century and 
hance based on the written sources –as proposed by Schoeler-, the 
transmission lines end up to the rāwiyāt (exclussive tranmitters of 
ancient poetry) who recieved poems from the beduins orally. 
Eventhough these books contain only fragments or some lines of 
poem of a given poet (not a complete poem), they at least can tell us 
about the sequence of the fragments of the poem. Here, Thabāqāt 
Fuhūl asy-Syu’arā‘,asy-Syi’ru wa asy-Syu’ara‘, al-’Iqd al-Farīd, and al-Agānī, 
each of them is marked asTFS, SS, IF, and Ag respectively. 

 
The Edition Miniature 

 مكبول47 مل يفد46متيم إثرها # 45بانت سعاد فقليب اليوم متبول -1

 49إال أغن غضيض الطرف مكحول # 48وما سعاد غداة البني إذ رحلوا -2
 كأنه منـهل بالراح معلول # عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت 50جتلوا -3

 صاف بأبطح أضحى وهو مشمول # زلنية  [ء]شجت بذي شبم من ما -4

  سارية بيض يعالـيل52من صوب# عنه وأفرطه 51تنفى الرياح القذا -5

  أو لو أن النصح مقبول54موعودها#  خلة لو أهنا صدقت 53أكرم هبا -6

 فجع وولع وإخالف وتبديل# لكنها خلة قد سيط من دمـها  -7

 كما تلـون يف أثواهبا الغـول# 56 تدوم على حال تكون هبا55فما -8

 الغرابيل [ء]إال كما ميسك ادلا# 57وما دتسك بالوعد الذي زعمـت -9

 إن األماين واألحالم تضليل# فال يغرنك ما منت وما وعـدت  -10

59 إال األباطيل58وما مواعدها# كانت مواعد عرقوب ذلا مــثال  -11
 

 وما إخال لدينا منك تنويل# أرجو وآمل أن تدنو مودهتا  -12

 إال العتاق النجيبات ادلراسـيل#  يبلغها 60أمست سعاد بأرض ما -13

 فيها على األين إذ قال وتبغيل  # 61ولن يبلغها إال غدا فرة -14

 عرضتها طامس األعالم رلهول# من كل نضاخة الذفري إذا عرقت  -15

 إذا توقدت احلزان واليل#  بعيين مفرد ذلق 62ترمي الغبوب -16

 يف خلقها عن بنات الفحل تفضيل#  مقيدها 63ضخم مقلدها فعم -17
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 يف دفها سـعة قدامها مـيل# غلياء وجناء علقوم مذكر  -18

 طلح بضاحـية ادلتنني مهزول # 64وجلدها من أطوم ما يؤنـسه -19

 وعمها خاذلا قودا مشليل# حرف أخوها أبوها من مهجنة  -20

  لبان وأقراب زهاليل65منها# ـزلقه (ي)ميشي القراد عليها مث  -21

 مرفقها عن بنات الزور مفتول# غريانة قدفت بالنحض عن غرض  -22

 من حطمها ومن اللحيني برطيل# كأمنا فات عينيها ومذبـحها  -23

 يف عارز مل ختونه  األحاليل# دتر مثل عسيب النخل ذا خصل  -24

  تسهيل66عتق مبني ويف اخلدين# قنواء يف خرتيهاللبصري هبا  -25

 ذوابلمنهن األرض حتليل# حتدى على يسرات وهي الحقة  -26

 س األكم تبغيل<ؤ>مل يقهن ر#  محر األجايات يرتكن احلصارميا -27

 وقد تلفع بالقور العساقيل# كان أوب ذراعيه إذا عرقت  -28

 كان صاحبه بالشمس مملول# يوما تظلبه احلرياء مصطخدا  -29

 ورق اجلنادب يركضن احلناقيــل# وقال للقوم حاديهم وقد جعلت  -30

 وهبا نكد متآكيل [ء]قامت فجا# راعا عيطيل نصف <ذ>شد النهار -31

 دلا نعى بكرها ادلاعون معقول# نواحة رجوة الضبعني ليسلها  -32

 مشقق عن تراعيها رعابيـل# تقرى اللبان بكفيها ومدرعها  -33

 إنك يابن أيب سلمى دلقتول# تسعى الوشاة جنابيها وقوذلم  -34

  إين عنك مشغول67ال أذلينك# وقال كل خليل كنت آمله  -35

  الرمحن مفعول68فكل ما قدر# فقلت خلوا سبيلي ال أبالكم  -36

 زلمول [ء]يوما على آلة حدبا# كل ابن أنثى وإن طالت سالمته  -37

70العفو عند رسول اهلل مأمول#  أن رسول اهلل أوعدين 69أنبئت -38
 

 القرآن فيه مواعيظ وتفصيل# مهال هداك الذي أعطاك نافلة  -39

 أذنب وإن كثرت يّف األقاويل# ال تأخذين بأقوال الوشاة ومل  -40
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 أرى وأمسع ما لو تسمع الفيل # لقد أقوم مقاما لو يقوم بـه   -41

71من الرسول بإذن اهلل تنويل# لظّل يرعد لوال أن يكون له  -42
 

72يف كف ذي نقمات قيله القيـــل# حىت وضعت مييين ال أنــازعه  -43
 

 وقيل إنك منسوب ومسؤول# لذاك أهيب عندي إذ أكلـمه  -44

 من بطن غري غيل دونه غيل# من حادر من ليوث األسد مسكنه  -45

 حلم من القوم معتور خـــراديل# يعدو فيلحم ضرغامني عيشهما  -46

73أن يرتك القرن إال وهو مفـلول# إذا يشاور قرنا ال حيـــل له  -47
 

 مطرح الرب والدرســان مأكول# وال يزال بواديـــه أخو ثقة  -48

 من سيوف اهلل مسلول75وصارم#  يستضاء به 74إن الرسول لسيف -49

 ببطــن مكة دلا أسلموا زولوا# من قريش قال قائلهم 76يف فتية -50

  معازيل78وال ميل [ء] اللــقا77عند# زالوا فما زال أنكاس وال كشف  -51

 سرابيل[ء]من نسج داوود يف هيجا# شم الغرانيـن أبطاللبوســهم  -52

79رلـدول [ء]كأهنا حلق الفقعا# بيض سوابغ قد سكت ذلا حلق  -53
 

 قوما وليسوا رلاريعا إذا نيـلوا# ال يفرحون إذا نالت رمـاحهم  -54

 ضرب إذا غرد السود التنابيل#  ميشون مشي اجلمال الزهر بعضهم -55

  ادلوت هتليل81 عن عياض80وما ذلم# ال يقع الطعن إال يف حنورهم  -56

 

E. Conclussions 

After collating the three manuscripts of Qashīdaĥ Banāt Su’ād 
(MS QBS) of Ka‟b bin Zuĥair (± 630AD), we come to the following 
conclusions: 

1. There are differences amongst the MSs collated. The differences 
can be divided into two groups: 1) differences in terms of the 
scripts and the wordings; and 2) differences in terms of the 
number of lines and their arrangements. 
When collating MS A (the basis) with MS B, in terms of the script, 
the difference is not significant at all. If any, it is only about the 
way how a word is written. Hamzaĥ for example, in some words 
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sometimes it is scripted and sometimes is omitted. No difference 
in the wordings and the arrangement of lines. This is because the 
copyist was the same person. 
The difference of wordings as well as the number of lines and their 
arrangement can be found between MS A/B and C. MS A/B is 
lacking four lines of MS C, and there are two lines in MS C that 
differ in their arrangement from that in MS C. Sometimes, there 
occure interchangeable of lines amongst manuscripts and the 
earlier sources(„ummahāt mashādir al-‘adab). 

2. Eventhough it is not certain whether MS C was copied from MS 
A/B and vice versa, the differences can explain that the difference of 
person who copies a text potentially has an effect on the 
emergence of discrepancies amongst variants of the copied text.  

3. In more general words, we could say that differencies might result 
from either oral or written transmission. Interchangeable positions 
and/or the lack and the excess of lines allegedly result from the 
oral.It is obvious that differences in number of lines as well as 
differences in the arrangement of some lines also exist amongst the 
earlier sources.The lower level of discrepancies,i.e. the differences 
in wording and characters,are strongly alleged to result from the 
writing. Of these differences, the writing contributed less than the 
oral. This corroborates Abbott‟s thesis. 

4. The claim that the existence of wazn and qāfiaĥ makes it hard to 
alter words of an Arabic poem with other words (thus makes it 
more difficult to forge in comparison to traditions) is not always 
justified. Even if an ancient Arabic poetry was transmitted literally, 
as the case which relatively applies to traditions, this does not 
allude the emergence of discrepancies. 

5. It is, however, too early to say that the excess of some lines is the 
result of forgery. Such conclusion needs further scrutinized 
observations. Otherwise, it is at our best totentatively say that the 
excess of line(s) in the manuscript and the lack in the earlier 
sources (this also applies to vice versa) imply the mutually 
complementary between the oral and the written, as maintained by 
Schoeler.  
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل رب العالمٌن، وصلواته وتسلٌماته على سٌدنا محمد وآله وصحبه وسلم، هذا وقصدت 
، شٌخنا الشٌخ وانهمن الزبد التً امتحضها بدٌع زمانه، ووحٌد أ [ء] اقتطاف شًإلىهللا تعالى رشدك أ

 رحمه هللا تعالى األنصاريحجة األدب، وترجمان العرب، جمال الدٌن عبد هللا بن ٌوسف بن هشام اإلمام 
من قصٌدة صاحب سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كعب بن زهٌر أبً سلٌم 

 {the right one, based on biographical books is سلمى كعب بن زهٌر بن أبً  } 

 [ٌا] كان ساوانـٌن، ونحوهم [ئــ] المبتدالىرضً هللا عنه المعروفة ببانت سعاد ابتغاء لتوصٌلها 
 الكالم منه فشرعت فً ذلك متوحٌا حسنمرتفعا عن هذا النمط من المتعلمٌن، وكان ما ٌدل على أ

 بالتنصٌص، مستجٌبا لمن وجبت طاعته لقاب األعرابمن أظهرهالتخلٌص والتلخٌص، مفصحا عما أ
وحقت براعته، مستعٌنا باهلل سبحانه وهو خٌر معٌن، قال كعب بانت سعاد فقلبً الٌوم مبثول    متٌم 

 إثرها لم ٌفد مكبول
41 Francois Deroche, Islamic Codicology, (London: Al-Furqan Islamic Heritage 

Foundation, 2006), p. 116 
42 Adam Gacek, The Arabic Manuscript Tradition: A Glossary of Technical Terms 

and Bibliography, (Leiden: Brill, 2001), p. 99  
43 Carl Brockelmann, Tārīkh, Vol. I, p. 160. In Witkam‟s catalogue, it is 

mentioned: “Anonymous commentary, possibly the al-Is’ād by „Ibrāĥīm bin „Abī al-

Qāsim bin ‟Umar  bin „Ahmad bin „Ibrāĥīm bin Muhammad bin ‟Ȋsā (?)”, See Jan 
Just Witkam, Inventory, Vol. VII, p. 141. Sezgin does not mentionany name for the 

author of al-Isʽād. Fuat Sezgin, Geschichte der Arabischen Litteratur, (Leiden: Brill, 
1975), vol. III, p. 231-235 

44Here is the transcription: 

هذا ما تٌسر جمعه من شرح بانت سعاد والحمد هلل رب العالمٌن، فرغ من رمزها ضحى ٌوم 
 ، وكان الفراغ من رقمها ضحى ٌوم االثنٌن شهر ربٌع 1134 ، فً شهر رجب الحرام سنة 29الجمعة 

 بخط محصله لنفعه ولمن شاء هللا من بعده راجً العفو من الكرٌم المنان محمد أحمدعبد 1262آخر سنة 

 .الرحمن غفر هللا له ولجمٌع المسلمٌن وصلى هللا على سٌدنا محمد وآله
45In MS C: مثبول 
46 In Ag: عندها 
47 In CE and Ag:  ٌُْجَز , in TFS:لم ٌشف 
48 In SS: عرضت 
49 In MS C: مقحول. In MS C and IF, in between this line and the next one, 

there is another line: 

 ال ٌشتكً قصر منها وال صول# هٌفا مقبلة عجــــــزا مدبــــرة 
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The author of IF also omits lines of the second until the seventh. 

Presumably, he intends to make it short in order to come to the topic he speaks 
about.    

50 In MS C: تحلوا 
51 In MS C: القذى. Both القذاand القذىhave the same way to read. 
52 In MS C: جنوب 
53 In MS C: سقٌا لها; CE A:  وٌلّمها :in IF ; ٌا وٌحها
54 In MS C: موعدها, CE A: ما وعدت 
55 In IF: ما إن 
56 In SS: وما تدوم على العهد الذي زعمت 
57 In IF: وعدت 
58In MS C: مواعٌده 
59In MS C: line 11 and 12 precede line 10 
60In MS C: ال 
61In MS C: فرق 
62In MS C: العٌون 
63In MS C: the word فعمis put in the marginal space. Supposedly, the copyist 

forgot to include it in the line and was added by the later person. 
64In MS C:ال ٌؤٌسه  
65In MS C: عنها 
66 In MS C: وفً الخدٌن 
67In TFS: ال ألفٌنك 
68 In TFS: وعد 
69In TFS:  ُُنّبْئت 
70In the line, there is:  والعفو عند خٌار الناس مقبول. But then it is corrected with 

 مبذولis replaced withمأمول :in the margin. In SSوالعفو عند رسول هللا مأمول
71 In MS C: in between line 42 and 43, there is another line: 

 إن لم ٌكن من رسول هللا تنوٌل # لظل ٌرعد من خوف بوادره 
72In MS C: in between line 43 and 44, there is another line: 

 قٌل إنك منسور ومســــــــبؤل#  فلْهو أخوف عندي إذ أكلمه
73In MS C: in between line 47 and 48, there is another line: 

 وال تمشً بوادٌه األراخٌل#  منه تظل حمٌر الوحشً نافرة
74In MS C: لَنور 
75In MS C and Ag: مهند 
76In MS C: عصبة 
77In TFS: ٌوم 
78 In Ag: خور 
79In MS C: There is another line after line 53 and before line 54: 

 ٌوما ولٌسوا مجارٌعا إذا نٌل# ال ٌرجون إذا نالت بها حمهم 
80In TFS and Ag: وما بهم 
81In Ag: حٌاض 
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Abstract 

This article discusses the management of the improvement of lecturers’ 
professionalism in Banten. There are some important research questions studied in 
thi article: (1) what are the aspects in management of  the improvement of 
lecturers’ professionalism in Banten?; (2) How is the implementation of the 
improvement of lecturers’ professionalism in Banten?; (3) What are the problems 
and weaknesess faced  by the management of the improvement of lecturers’ 
professionalism in Banten?; and (4) What are the steps that will be done by the 
management university in improving the lecturers’ professionalism in Banten in the 
future?  

This research uses qualitative method. The descriptive study is used in 
analyzing the data. The data of this research are obtained from lecturers and 
university bureaucrats in The State Institute for Islamic Studies of IAIN 
“SMH” Banten, Islamic University of Syekh Yusuf Tangerang, and University 
of Sultan Ageng Tirtayasa Banten. 
 
Keywords:  Banten, lecturers, professionalism, and management. 
 
 
Abstrak 

Artikel ini membahas tentang manajemen peningkatan profesionalisme 
dosen di Provinsi Banten.  Beberapa masalah penting yang akan dikaji dalam 
makalah ini adalah: (1) Mencakup apa saja Manajemen Peningkatan 
Profesionalisme Dosen di Provinsi Banten, (2) Bagaimana penerapan dan hasil 
Manajemen Peningkatan Profesionalisme Dosen di Provinsi Banten, (3) 
Masalah-masalah dan kelemahan apa yang dihadapi oleh Manajemen 
Peningkatan Profesionalisme Dosen di Provinsi Banten, dan (4) Langkah-
langkah apa saja  yang dilakukan oleh Manajmen Perguruan Tinggi di Provinsi 
Banten dalam meningkatkan Profesionalisme Dosen di masa yang akan datang?  

Metode penelitian yang digunakan  adalah metode penelitian kualitatif. 
Analisis data yang digunakan adalah studi deskriptif. Adapun sumber data 
utama dalam tulisan ini diperoleh dari unsur dosen dan birokrat kampus di 
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Institut Agama Islam Negeri (IAIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, 
Universitas Tangerang Syekh Yusuf Tangerang, dan Universitas Sultan Ageng 
Tirtayasa.  

 
Kata Kunci:  Banten, dosen, profesionalisme, dan manajemen. 
 
 
 
 
 
A. Pendahuluan 

Perguruan tinggi merupakan lembaga penyedia jasa layanan 
masyarakat di bidang pendidikan. Jasa layanan ini sering dinyatakan 
(dalam bentuk janji)  kepada masyarakat untuk diterima dan didu-
kung1. Kelangsungan hidup perguruan tinggi tidak bisa lepas dari 
masyarakat pendukung maupun masyarakat yang berkepentingan 
dengannya (stakeholder). Masyarakatlah yang memberi masukan sumber 
daya dan dana yang diperlukan bagi penyelenggaraannya, dan 
masyarakat pula yang nantinya akan menerima atau memanfaatkan 
hasil pelayanan yang diberikan oleh perguruan tinggi. 

Sejalan dengan peran perguruan tinggi yang demikian strategis 
di masyarakat, akademisi haruslah berdiri di garda depan dalam 
penegakan moral, khususnya moral akademik. Moral akademik 
menyangkut seluruh komponen kampus: mahasiswa, dosen, dan 
tanaga administrasi. Aplikasinya pun menyangkut relasi dan interaksi 
warga kampus, baik internal maupun eksternal; mahasiswa dengan 
dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan dosen, dan antara 
warga kampus dengan masyarakat umum2 . 

Salah satu faktor terpenting dalam manajemen perguruan tinggi 
adalah faktor dosen. Pentingnya kedudukan dosen dalam dunia 
pendidikan nasional mendapat pengakuan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Diantaranya menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Guru dan Dosen tahun 2005 3, disebutkan bahwa dosen 
adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 
2005, disebutkan bahwa beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok 
yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembela-
jaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, 
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melakukan penelitian,  melakukan tugas tambahan, serta melakukan 
pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja dosen sekurang-
kurangnya  sepadan dengan 12 (dua belas)  satuan kredit semester dan 
sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester. 

Berdasarkan Permendiknas Tahun 2010 tentang Beban Kerja 
Dosen 4, diperoleh keterangan sebagai berikut: Tugas pendidikan dan 
penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 sks yang dilaksanakan di 
perguruan tinggi yang bersangkutan. Tugas pengabdian kepada 
masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 
bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Tugas melakukan pengabdian kepada masyara-
kat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.  

Dosen yang menduduki jabatan struktural, beban tugasnya 
diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. Pengaturan tugas ini harus 
memenuhi syarat: (1) Berdasarkan surat keputusan pemimpin 
perguruan tinggi; (2) Dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi; (3) Berlaku selama dosen yang bersangkutan menjabat; serta 
(4) Tidak menimbulkan gejolak pada perguruan tinggi yang 
bersangkutan.  

Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban memberikan 
kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan 
tinggi. Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan 
tinggi diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit 
sepadan dengan  3 (tiga) SKS. Pemimpin perguruan tinggi bertugas 
mengevaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan tridharma perguruan 
tinggi secara berkelanjutan di perguruan tinggi yang menjadi 
tanggungjawab dan kewenangannya. 

Provinsi Banten terbentuk pada tanggal 4 Oktober 20005, 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32.Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten. Sebelum menjadi sebuah Provinsi, 
Banten merupakan bagian Barat dari Wilayah Pembangunan Provinsi 
Jawa Barat, sekaligus berstatus sebagai Karesidenan, yang membina 
pemerintah daerah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, 
Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota 
Cilegon. Setelah terbentuknya Provinsi Banten, wilayah binaannya 
terdiri atas daerah otonomi: Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeg-
lang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, 
Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.  

Persyaratan beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS dan 
sebanyak-banyaknya 16 SKS sulit terlaksana pada perguruan tinggi di 
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Banten. Mengingat banyak dosen di perguruan tinggi swasta yang 
berstatus sebagai dosen tidak tetap, dengan beban kerja rata-rata 
sekitar 6 SKS. Bagi dosen di perguruan tinggi negeri, beban kerja 
mereka bisa mencapai lebih dari 16 SKS, karena kelasnya paralel (ada 
kelas A, B, C, D dan E), dan membina sekitar 3 mata kuliah. Dengan 
demikian, muncul masalah: bagi dosen di perguruan tinggi swasta 
akan kekurangan jam mengajar; Bagi dosen di perguruan tinggi negeri 
justru kelebihan jam mengajar. Kedua fenomena tersebut 
menimbulkan masalah pada beban kerja dosen.  

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya 
bidang pendidikan perguruan tinggi adalah  upaya untuk dapat 
meningkatkan mutu input (rekrutment dosen), process (perkuliahan), 
dan out put (dosen profesional) pendidikan di lingkungan perguruan 
tinggi di Provinsi Banten. 

Akar masalahnya adalah beban kerja dosen bervariasi, ada yang 
hanya mencapai 4 - 6  sks, ada yang mencapai 10 – 12 sks, dan ada 
pula yang mecapai l4 - 16 sks. Padahal, idealnya seorang dosen 
memiliki beban kerja sebanyak 12 sks dalam satu semester. 

Di wilayah Provinsi Banten terdapat tiga perguruan tinggi yang 
sedang giat melaksanakan tridharma perguruan tingginya yaitu: 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) “Sulthan Maulana Hasanuddin” 
Banten, Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, dan 
Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Serang. 

Perkembangan dosen pada tiga perguruan tinggi tersebut 
mendapat perhatian dari penulis. Adapun aspek kajian yang akan 
dikembangkan lebih jauh dalam tulisan ini adalah mengenai aspek 
Manajemen Peningkatan Profesionalisme Dosen. 

Dalam sejumlah aspek,  banyak disoroti kelemahan perguruan 
tinggi di Provinsi Banten yang belum mampu menunjukan kualitas 
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara seimbang dalam bidang 
pendidikan dan pengajaram, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat, sehingga perguruan tinggi di Ptovinsi Banten ke depan 
diperlukan peningkatan kualittas sumber daya manusia yang lebih 
kreatif dan inovatif serta mampu mempercepat pembangunan daerah, 
khususnya dalam faktor dosen. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
tertarik untuk mengkaji tentang: MANAJEMEN PENINGKATAN 
PROFESIONALISME DOSEN DI PROVINSI BANTEN. 
Pengkajian ini akan dilakukan pada tiga perguruan tinggi di Provinsi 
Banten, yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) “Sultan Maulana 
Hasaanuddin” Banten, Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) 
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Tangerang, dan Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa 
(UNTIRTA) Serang. 
   
B. Pembahasan 
1.  Analisis Teori Manajemen   

Manajemen merupakan serangkaian kegiatan sistematis, logis, 
obyektif dan rasional yang harus dilakukan oleh pemimpin untuk 
mengadakan pendekatan terhadap masalah-masalah manajemen secara 
terpadu, menelaah kemudian memecahkannya secepat mungkin. 
Adapun yang dianalisis menyangkut segi konseptual maupun segi 
teknisnya. 

Selanjutnya manajemen diperlukan untuk pekerjaan pimpinan 
secara fungsional atau pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang 
terdiri atas Planning. Organizing,  Coordinatong, Commanding, dan 
Controlling 6. 

Perencanaan (planning) berarti penentuan sasaran sebagai 
pedoman kinerja organisasi di masa depan dan penetapan tugas-tugas 
serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran 
organisasi. Dalam perencanaan untuk mencapai tujuan, tidak hanya 
merencanakan sumber daya manusia saja, melainkan juga 
merencanakan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar 
untuk menghasilkan manusia yang berkualitas. Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 20107 menyatakan bahwa  pendidikan tinggi 
bertujuan  membentuk insan yang: 1) beriman dan bertakwa  kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;  2) 
sehat, berilmu dan cakap; 3) kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya 
diri, dan berjiwa wirausaha; 4) toleran, peka sosial dan lingkungan, 
demokratis, dan bertanggungjawab, serta 5) menghasilkan prodik-
produk  ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, atau olah raga yang 
memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat 
manusia dan lingkungan. 

Perencanaan kinerja merupakan antisipasi dalam melakukan 
kegiatan organisasi untuk merealisasikan visi perguruan tinggi. Dalam 
perencanaan perlu dipertimbangkan faktor lingkungan sekitar 
mengingat situasi  kehidupan saat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan. Sehingga yang perlu diperhatikan oleh pimpinan 
perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan profesionalisme dosen 
adalah rekrutmen tenaga dosen yang bidang keahliannya sesuai 
dengan kebutuhan perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan visi 
dan misi perguruan tinggi tersebut. 
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Pengorganisasian (organizing) merupakan cerminan dari 
penyelesaian rencana yang melibatkan penetapan tugas, 
pengelompokan tugas dalam unit-unit.  Pelaksanaan manajemen di 
perguruan tinggi harus bisa meningkatkan kualitas perkuliahan dan 
kualitas sarana prasarana yang dilaksanakan oleh masing-masing 
bidangnya ditambah dengan pemimpin yang visioner. 

Mengingat pada masa mendatang tidak hanya mengandalkan sisi 
kuantitas saja, tetapi sudah waktunya untuk  berorientasi pada kualitas, 
baik kualitas dosen, kualitas perkuliahan maupun kualitas pengelolaan 
sarana prasarana. Dengan demikian, diperlukan kepemimpinan 
perguruan tinggi yang visioner menjadi penting mengingat 
kepemimpinan bisa menggunakan pengaruh untuk memotivasi 
karyawan untuk mencapai tujuan. Memimpin berarti menciptakan 
suatu budaya dan nilai bersama, mengkomunikasikan sasaran kepada 
karyawan  melalui organisasi. 

Pelaksanaan penigkatan kualitas dosen tersebut melalui (1) studi 
lanjut le jenjang S-2 maupun  ke jenjang S-3; (2) peningkatan 
kepangkatan akademik, dari Asisten Ahli ke Lektor, dari Lektor ke 
Lektor Kepala, serta dari Lektor Kepala ke Guru Besar; (3) 
Melaksanakan pelatihan, pembinaan, dan seminar-semnar. 

Setelah rencana ditetapkan dengan cermat dan siap pula untuk 
dilaksanakan, maka tugas pemimpin mengatur dan memimpin 
pelaksanaannya (coordinating) adalah kegiatan dan fungsi manajemen  
yang dilakukan dengan jalan menghubung-hubungkan, menyelaraskan 
orang-orang dan pekerjaannya, sehingga semuanya berlangsung tertib. 

Commanding merupakan kegiatan dalam manajemen tentang 
bagaimana memberi motivasi dan mengarahkan sumber daya manusia, 
khususnya dosen, agar berkeinginan dan bergerak untuk mencapai 
tujuan perguruan tinggi yang telah ditentukan sebelumnya. 

Selanjutnya pengendalian (controlling) merupakan fungsi 
manajemen yang mengusahakan agar kegiatan terlaksana sesuai 
dengan rencana, instruksi, pedoman, patokan, peraturan atau hasil 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses manajemen untuk 
meningkatkan kinerja dosen, kualitas perkuliahan dan kualitas 
pengelolaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan 
profesionalisme dosen. 

 
2. Analisis Teori Motivasi 

Dalam menganalisis manajemen peningkatan profesionalisme 
dosen di Provinsi Banten, penulis menggunakan teori motivasi yang 
dikemuikakan oleh Maslow8  yang menyatakan bahwa manusia akan 
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selalu berupaya untuk memenuhi dulu kebutuhan dasar (fisik), seperti 
makan, minum, dan seks; untuk selanjutnya secara bertahap 
memenuhi kebutuhan lainnya. Tingkatan kebutuhan tersebut secara 
bertahap dapat dilalui manusia dan tidak mungkin meloncat-loncat. 
Orang tidak akan termotivasi untuk memenuhi tuntutan harga diri, 
bila kebutuhan untuk makan, minum, seks, perumahan, dan cinta 
belum terpenuhi.  

Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow terdiri dari lima 
tingkatan. Tingkatan paling dasar adalah kebutuhan fisiologi manusia, 
seperti makan, minum, dan seks. Tingkatan kebutuhan kedua adalah 
keamanan, seperti perlunya manusia punya tempat berlindung seperti 
rumah. Tingkatan kebutuhan ketiga adalah cinta atau kasih sayang. 
Tingkatan kebutuhan keempat adalah harga diri; dan Tingkatan 
kebutuhan kelima adalah aktualisasi diri. 

Kebutuhan pertama adalah kebutuhan fisiologi manusia, seperti 
makan, minum, dan seks. Analisis ini diperlukan untuk memahami 
prakondisi dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. 
Bahwa seorang dosen akan mampu melaksanakan kegiatan 
perkuliahan dengan baik apabila telah terpenuhi secara minimal 
kebutuhan makan dan minum. Oleh karena itu, pimpinan perguruan 
tinggi harus membuat kantin didalam lingkungan kampus. Dengan 
cara demikian, dosen, karyawan maupun  mahasiswa bisa sarapan 
terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas kesehariannya, seperti 
mengajar dan melayani mahasiswa ataupun mengikuti kegiatan 
perkuliahan. 

Tingkatan kebutuhan kedua adalah kebutuhan keamanan, 
seperti perlunya manusia punya tempat berlindung seperti rumah. 
Analisis ini diperlukan untuk memahami kehidupan rumah tangga 
setiap dosen, bahwa dosen yang sudah memiliki rumah sendiri 
berbeda karakternya dengan dosen yang hidup di rumah kontrakan 
atau rumah kost. Sebaiknya seorang dosen mempunyai rumah sendiri 
secara resmi. 

Tingkatan kebutuhan ketiga adalah cinta atau kasih sayang 
Analisis ini digunakan untuk memahami rasa kasih sayang seorang 
dosen kepada mahasiswa maupun kepada sesama dosen, termasuk 
didalamnya kasih sayang kepada anak dan istri atau suami. Seorang 
dosen perlu memiliki jiwa kasih sayang terhadap mahasiswa agar 
terjadi komunikasi yang jelas dan terarah terutama selama perkuliahan 
berlangsung. Kasih sayang seorang dosen perlu pula ditunjukan 
terhadap rekan dosen lainnya agar sesama dosen tidak saling 
menyalahkan tentang pemahaman suatu konsep keilmuan tertentu. 
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Kasih sayang seorang dosen kepada  anggota keluarganya juga perlu 
diupayakan agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis. 

Tingkatan kebutuhan keempat adalah harga diri. Analisis ini 
digunakan untuk memahami tingkat harga diri seorang dosen, 
terutama menyangkut penguasaan dosen terhadap konsep, teori, dan 
implementasi ilmu pengetahuan yang menjadi bidang keahliannya. 
Kalau penguasaan keilmuan tersebut masih terbatas, maka seorang 
dosen harus mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan 
teknologinya melalui pelatihan, workshop dan seminar. 

Tingkatan kebutuhan kelima adalah aktualisasi diri. Analisis ini 
digunakan untuk memahami tingkat penguasaan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni yang dimiliki oleh seorang dosen sesuai dengan 
bidang ilmu yang ditekuninya. Dosen yang menekuni sebuah bidang 
ilmu akan membentuk kepribadian tertentu sebagaimana pengaruh 
bidang ilmu tersebut. 

Selanjutnya teori motivasi yang dikemukakan oleh David C. Mc 
Clelland (1961)  yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 
positif antara motivasi berprestasi dengan pencapaian prestasi. 
Aritnya, manajer ataupun dosen yang mempunyai motivasi berprestasi 
tinggi cenderung memiliki prestasi kerja tinggi, dan sebaliknya mereka 
yang prestasi kerjanya rendah dimungkinkan karena motivasi 
berprestasinya juga rendah. Ternyata motivasi berprestasi seseorang 
sangat berhubungan dengan dua faktor, yaitu tingkat kecerdasan (IQ) 
dan kepribadian. Artinya, orang akan mempunyai motivasi berprestasi 
tinggi bila memiliki kecerdasan yang memadai dan kepribadian yang 
dewasa.     

Menurut Mc Clelland, seseorang dianggap memiliki motivasi 
untuk berprestasi jika ia mempunyai keinginan  untuk melakukan 
suatu karya berprestasi lebih baik dari prestasi karya orang lain.  
Menurut Mc Clelland 9,  ada tiga jenis kebutuhan manusia, yaitu 
kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk kekuasaan, dan 
kebutuhan untuk berafiliasi.  

Kebutuhan akan prestasi (need for Achievment) merupakan 
dorongan untuk mengungguli atau untuk berprestasi sehubungan 
dengan seperangkat standar untuk meraih kesuksesan. Kebutuhan ini, 
pada hirarki Maslow, terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan 
kebutuhan akan aktualisasi diri. Ciri-ciri individu  yang menunjukan 
orientasi tinggi antara lain bersedia menerima resiko yang relatif tinggi,  
keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja 
mereka, dan keinginan mendapatkan tanggungjawab atas pemecahan 
masalah. 
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n-Ach adalah motivasi untuk berprestasi. Karena itu seorang 
dosen akan berusaha mencapai prestasi tertingginya. Pencapaian 
tujuan tersebut bersifat realistis, tetapi menantang kemajuan dalam 
pekerjaan. Dosen perlu mendapat umpan balik dari lingkungannya 
sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasinya tersebut. 

Kebutuhan akan kekuasaan (need for Power) adalah kebutuhan 
untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana 
orang-orang itu tanpa dipaksa  tidak  akan berperilaku demikian atau 
suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan 
mempengaruhi orang lain. Kebutuhan ini pada teori Maslow terletak 
antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. 
Mc Clelland menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat 
berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi 
kepemimpinan. 

n-Pow adalah motivasi terhadap kekuasaan. Dosen memiliki 
motivasi untuk berpengaruh terhadap lingkungannya, memiliki 
karakter kuat untuk memimpin dan memiliki ide-ide untuk menang. 
Ada juga motivasi untuk peningkatan  status dan prestise pribadi.  

Kebutuhan akan afiliasi (need for Afiliation) adalah hasrat untuk 
berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Individu 
merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang erat, 
kooperatif  dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Individu 
yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya berhasil 
dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi. 

n-Afi  adalah kebutuhan untuk bersahabat. Seorang dosen butuh 
mitra kerja dalam menghasilkan pokok-pokok pikiran tertentu 
maupun mewujudkan beberapa hasil pemikirannya. Oleh karena itu, 
sangat dimungkinkan seorang dosen membangun kemitraan dengan 
cara menjadi anggota organisasi profesi tertentu, seperti Ikatan Sarjana 
Pendidikan Indonesia (ISPI) maupun Persatuan Guru Republik 
Indonesia (PGRI)10. Kedua organisasi tersebut memiliki kesamaan 
dalam memberdayakan tenaga pendidik untuk membangun dan 
mengembangkan dunia pendidikan menuju pencapaian cita-cita 
pembangunan nasional. Perbedaan keduanya terletak pada personal 
keanggotaannya, mayoritas anggota PGRI adalah guru dan birokrat 
pendidikan pada level pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya 
mayoritas anggota ISPI adalah dosen sebagai pendidik dan ilmuwan 
serta birokrat pendidikan pada level pendidikan menengah dan 
pendidikan tinggi. 

Mc Clelland  mengatakan bahwa kebanyakan orang memiliki 
kombinasi karakteristik tersebut. Akibatnya akan mempengaruhi 
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perilaku dirinya dalam bekerja atau mengelola organisasi. Karakteristik 
dan sikap motivasi berprestasi ala Mc Clelland antara lain:  Pencapaian 
lebih penting daripada  materi. Mencapai tujuan atau tugas 
memberikan kepuasan pribadi yang lebih besar daripada  menerima 
pujian  atau pengakuan. 

Kebutuhan manusia yang pertama adalah kebutuhan untuk 
berprestasi, analisis ini digunakan untuk memahami tentang seberapa 
besar motif berprestasi di kalangan dosen di Provinsi Banten dalam 
hal melaksanakan kegiatan perkuliahan didalam kelas serta 
mengembangkan bahan ajar dan konsep-konsep keilmuan tertentu, 
melakukan penelitian mandiri maupun kelompok, menghasilkan karya 
tulis hasil pemikiran ilmiah, serta kemampuan melakukan tindakan 
sosial untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat. 

Kebutuhan manusia yang kedua adalah kebutuhan untuk 
kekuasaan. Analisis ini digunakan untuk memahami tentang kesiapan 
seorang dosen untuk menerima dan melaksanakan tugas tambahan 
tertentu, selain sebagai dosen, misalnya sebagai ketua jurusan ataupun 
sekretaris jurusan, sebagai dekan ataupun  pembantu dekan bidang 
akademik, bidang keuangan, kepegawaian serta sarana dan prasarana 
atau bidang kemahasiswaan dan alumni. 

Kebutuhan manusia yang ketiga adalah kebutuhan untuk 
berafiliasi, analisis ini digunakan untuk memahami tentang 
kemampuan dosen dalam membangun jaringan kerja didalam kampus 
maupun diluar kampus. Jaringan kerja didalam kampus menyangkut 
tentang hubungan dosen dengan dosen lainnya yang membina mata 
kuliah yang sama, hubungan dosen dengan dosen lainnya dalam satu 
jurusan dan satu fakultas, serta hubungan dosen dengan birokrat 
kampus yang ada. Jaringan kerja diluar kampus menyangkut tentang 
kemampuan melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah 
kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Banten, termasuk dengan 
pemerintah daerah Provinsi Banten.  

 
3. Analisis Teori Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu 
bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan 
manusia dalam organisasi perusahaan. Fokus yang dipelajari MSDM  
hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia 11. 
Adapun langkah-langkah manajemen SDM tersebut adalah sebagai 
berikut: 
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a. Recrutment 
Recrutment (rekrutmen) adalah kegiatan mencari dan 

mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan 
yang masih kosong di perguruan tinggi. Sumber karyawan berasal dari 
sumber internal dan juga sumber ekstrenal. Sumber internal yakni 
karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowong, ditarik dari 
karyawan yang telah ada didalam perguruan tinggi 12.  

Dalam penelitian ini, sumber internal tenaga dosen diambil dari 
tenaga administrasi yang sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat 
menjadi dosen, diantaranya kualifikasi ijazah minimal lulusan S-2 dan 
bidang keilmuannya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Selain 
itu, sumber internal yang bersifat horizontal adalah adanya beberapa 
tenaga pengawas di sekolah atau di madrasah  yang telah memenuhi 
persyaratan serta mengajukan permohonan mutasi  untuk menjadi 
tenaga dosen. Selanjutnya, sumber eksternal tenaga dosen berasal dari 
pelamar yang berminat menjadi dosen, yang harus mengikuti proses 
seleksi administrrasi, tes tertulis, dan tes lisan atau wawancara, serta 
pegawai dari instansi lain yang mengajukan mutasi, berminat dan 
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga dosen. Pada 
umumnya prasyarat menjadi tenaga calon dosen adalah: memiliki 
kualifikasi ijazah minimal S-2, memiliki pengalaman sebagai tenaga 
pengajar di perguruan tinggi minimal dua tahun, dan memenuhi 
formasi  bidang ilmu yang dibutuhkan. Selanjutnya syarat umum 
penerimaan tenaga dosen melalui jalur mutasi adalah: Memiliki 
kualifikasi akademik minimal S-2, memiliki golongan kepegawaian 
minimal golongan III/c,  memiliki kepangkatan edukatif minimal 
Lektor, serta memenuhi formasi bidang keahlian yang dibutuhkan 
oleh peguruan tinggi. 
 

b. Selection 
Selection (seleksi) adalah usaha pertama yang harus dilakukan 

perguruan tinggi untuk memperoleh karyawan yang qualified dan 
kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan 
pada perguruan tinggi 13. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara 
jujur, cermat dan objektif supaya karyawan yang diterima benar-benar  
qualified untuk menjabat dan melakukan pekerjaan sebagai tenaga 
dosen. 

Dalam penelitian ini, proses seleksi penerimaan dosen dilakukan 
secara ilmiah yakni didasarkan kepada job specification (ilmu 
pengetahuan) dan kebutuhan nyata, serta berpedoman kepada kriteria 
dan standar-standar tertentu. Pada umumnya seleksi penerimaan 
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dosen baru dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: pemberi-
tahuan melalui media massa, seleksi administrasi surat-surat lamaran, 
pembagian nomor tes, pelaksanaan tes tertulis, pelaksanaan tes 
lisan/wawancara, dan pelaksanaan tes kemampuan mengajar, serta 
penentuan keputusan diterima atau tidak diterima sebagai tenaga 
dosen. Pada umumnya tes tertulis calon tenaga dosen mencakup: Tes 
Potensi Akademik, Bahasa Inggris, serta tes substansi bidang 
keilmuan yang dibutuhkan.  

 
c. Maintenance 
Maintenance (perawatan) berkaitan dengan upaya untuk 

memelihara dan mempertahankan personil yang produktif,  agar 
mereka tetap setia terhadap organisasi. Fungsi perawatan dapat 
dilakukan melalui berbagai program, misalnya perlindungan K3 
(Kesehatan dan Keselamatan Kerja), pembagian kerja dan pember-
dayaan kompetensi yang adil, perencanaan karier yang 
dikomunikasikan secara jelas untuk merangsang peningkatan kinerja14. 

Dalam penelitian ini, perawatan tenaga dosen dilakukan melalui 
sejumlah kegiatan yang sudah terprogram, seperti pelatihan 
metodologi penelitian, pelatihan penulisan karya ilmiah, workshop 
pengelolaan jurnal ilmiah, workshop pengembangan kurikulum 
tingkat jurusan/program studi, seminar nasional dan regional, serta 
diskusi dosen secara periodik. 
 

d. Placement 
Placement (penempatan) adalah kegiatan untuk menempatkan 

orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu 
sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi pekerjaannya. 
Penempatan ini sangat penting, karena aktivitas-aktivitas organisasi 
baru dapat dilakukan, jika semua pekerjaan ada pekerjanya15. 

Dalam penelitian ini, penempatan seorang pegawai menjadi 
tenaga dosen dilakukan secara bertahap, yakni diberikan tugas sebagai 
tenaga pengajar terlebih dahulu selama satu hingga dua tahun, 
kemudian mengajukan usulan kepangkatan edukatif pada jenjang 
Asisten Ahli pada mata kuliah tertentu. Proses pengajuan menjadi 
tenaga dosen dengan jabatan akademik  tertentu, harus melalui proses 
pembinaan dan pengembangan oleh dosen senior yang bidang 
keahliannya sejenis. Setelah ditetapkan menjadi tenaga dosen dengan 
pangkat edukatif tertentu, tenaga kerja yang bersangkutan masih harus 
bekerja dengan pembinaan khusus oleh dosen seniornya serta 
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pengembangan karier oleh pimpinan jurusan atau program studi yang 
terkait.  
 

e. Development 
Development (pengembangan) adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui 
pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan 
harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa 
depan16. 

Dalam penelitian ini, pengembangan kemampuan teknis tenaga 
dosen pada umumnya dilakukan melalui program kerja pimpinan 
jurusan atau program studi, program kerja pimpinan fakultas, program 
kerja lembaga jaminan mutu, dan program kerja pimpinan institut atau 
universitas. Pada umumnya program kerja tingkat jurusan atau 
program studi tentang pengembangan tenaga dosen adalah: 
mendorong studi lanjut ke jenjnag S-2 dan S-3 sesuai dengan bidang 
keilmuan dosen, mengikuti program penelitian tingkat universitas, 
regional dan nasional. Program kerja tingkat fakultas, pada umumnya 
berkaitan dengan peningkatan kemampuan berbahasa asing dan 
kemampuan penguasaan metodologi pembelajaran di perguruan 
tinggi, bagi dosen diluar fakultas kependidikan dan tarbiyah. 
Selanjutnya program kerja tingkat universitas pada umumnya berupa 
pengiriman tenaga dosen keluar negeri dalam rangka pendidikan  post 
doktor dan pertukaran dosen dengan perguruan tinggi tertentu 
melalui program kerjasama antar dua negara maupun antar dua 
perguruan tinggi tersebut.  
 

f.  Separation 
Separation (pemberhentian) adalah putusnya hubungan kerja 

seorang karyawan dengan suatu perguruan tinggi. Pemberhentian 
(PHK) disebabkan oleh keinginan perguruan tinggi, keinginan 
karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuhan, pensiun, atau 
meninggal dunia 17. 

Dalam penelitian ini, seorang dosen akan menghadapi masa 
pensiun apabila usianya sudah mencapai 65 tahun. Beberapa orang 
dosen bisa mencapai masa pensiun pada usia 70 tahun, apabila dirinya 
menjadi staf pengajar di program pascasarjana pada perguruan tinggi 
induknya. Selain itu, ada pula beberapa dosen yang bisa mencapai 
masa pensiun dalam umur diatas 70 tahun, apabila yang bersangkutan 
masih dianggap mampu memberikan pendidikan dan pengajaran, 
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pelatihan dan penelitian, serta rangkaian program kerja pengabdian 
pada masyarakat dengan sebutan Guru Besar Emiritus. 

 
4. Analisis SWOT  

Analisis SWOT adalah salah satu tahap dalam manajemen 
strategis yang merupakan pendekatan analisis lingkungan. Proses 
penilaian kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan  secara umum 
menunjuk pada  dunia  bisnis sebagai analisis SWOT.  Analisis SWOT 
menyediakan para pengambil keputusan organisasi  akan informasi 
yang dapat menyiapkan dasar dan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan dan tindakan. 

Pada umumnya, penerapan manajemen strategis dengan cara 
mengembangkan pendekatan SWOT (strengths = segala kekuatan, 
weaknesses = segala kelemahan, opportunities = sejumlah peluang, dan 
threaths = sejumlah ancaman). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, 
manajemen strategis dengan pendekatan SWOT digunakan untuk 
memahami perkembangan kinerja dosen dari seluruh jenjang 
kepangkatan akademik, seluruh kualifikasi akademik, dan semua 
dosen yang sudah mengikuti sertifikasi maupun yang belum mengikuti 
sertifikasi dosen. 

Analisis SWOT merupakan salah satu analisis pilihan yang 
sudah sangat populer. Didalam analisis SWOT, faktor-faktor 
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan disusun sesuai dengan 
urutan rangkingnya 18. 

Selanjutnya fokus peningkatan profesionalisme dosen di 
Provinsi Banten adalah manajemen kinerja, kualitas  perkuliahan dan 
kualitas sarana prasarana dalam menunjang dan mendukung 
manajemen peningkatan Profesionalisme Dosen. Fokus strategi 
tersebut dilaksanakan melalui in put, process, out put dan out come. 
Dengan melalui mekanisme tersebut diharapkan akan mendapatkan 
hasil yang optimal dan mempunyai dampak yang berguna bagi 
perguruan tinggi di Provinsi Banten maupun bagi pengguna 
lulusannya. 

 
5. Pengendalian Mutu Total 

 Fokus utama dari pengendalian mutu total adalah masalah 
mengapa. Kemudian masalah bagaimana, tetapi tidak melepaskan 
masalah mengapa. Kegiatan untuk mengidentifikasi sebab-sebab 
adanya kekurangan atau kelemahan terus dilakukan untuk kemudian 
mencari cara-cara memperbaikinya 19. 
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Dengan menerapkan sistem mutu total, semua personalia akan 
mengetahui dan menyadari tugas serta peranannya dalam 
menghasilkan lulusan yang bermutu.  Mereka akan mengetahui bahwa 
lulusan yang bermutu dihasilkan oleh proses pendidikan yang bermutu 
pula. Proses pendidikan yang bermutu bukan hanya berupa  
pelaksanaan proses belajar mengajar, melainkan juga sistem 
manajemen pendidikan yang bermutu, baik manajemen personalia, 
sarana pendidikan, biaya pendidikan maupun kerjasama dengan pihak 
luar. Proses pendidikan yang bermutu membutuhkan diagnosis dan 
penyempurnaan terus menerus.   

Total Quality Management (TQM) adalah suatu keinginan untuk 
selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya 
sejak awal. TQM menegaskan bahwa setiap orang yang berada 
didalam organisasi harus terlibat dalam upaya melakukan peningkatan 
secara terus menerus. Program-program TQM tidak harus 
menggunakan nama TQM. Beberapa organisasi memasukan filosofi 
TQM  dengan menggunakan nama-nama yang mereka pilih. 

6. Anaisis Teori  Pemberdayaan  
 Selanjutnya teori pemberdayaan dari Barnes  menjelaskan 

bahwa manusia memiliki perbedaan kemampuan, dan pemberdayaan 
hanya dapat dilakukan apabila manusia telah mencapai kondisi 
tertentu. Untuk mencapai kondisi tertentu tersebut Barnes 
nenyebutnya dengan “Persamaan Pemampuan” 20. 
  Persamaan pemampuan tersebut berbunyi sebagai berikut: 

a) Kalau seorang karyawan tidak tahu apa yang harus 
dikerjakan.... komunikasikan. 

b) Kalau seorang karyawan tidak tahu cara mengerjakannya ... 
beri latihan. 

c) Kalau seorang karyawan  tidak ingin mengerjakan...  beri 
motivasi. 

d) Kalau seorang karyawan tahu apa yang harus dikerjakan, 
berkompetensi dan memiliki motivasi untuk mengerjakan ... 
berdayakan. 

e) Kalau seorang karyawan  sudah mengerjakan dan memenuhi 
standar .... beri penghargaan.  

  Selanjutnya  Clutterbuck21 memberikan beberapa definisi 
tentang pemberdayaan, antara lain: 

a) Upaya menemukan cara-cara baru untuk memusatkan 
kekuasaan di tangan orang-orang yang sedang membutuh-
kannya untuk melaksanakan pekerjaan 
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b) Memberikan kewenangan, tanggungjawab, sumber-sumber 
dan hak-hak di tingkat yang paling tepat untuk masing-masing 
tugas. 

c)  Pendelegasian tanggungjawab atas pembuatan keputusan  
sampai sejauh mungkin di bawah lini manajemen. 

d) Peralihan kekuasaan secara terkendali  dari manajemen ke 
karyawan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan 
secara keseluruhan. 

e) Upaya menciptakan situasi dan kondisi dimana orang-orang 
bisa menggunakan kualitas-kualitas dan kemampuan-
kemampuan mereka  di tingkat maksimum untuk mewujudkan  
tujuan-tujuan bersama, baik tujuan kemanusiaan maupun 
tujuan yang berorientasi pada laba. 

f) Energi psikologis yang mengaktifkan kita. 
 

Clutterbuck menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu 
istilah dalam memotivasi dan membiarkan masing-masing individu 
untuk mengambil tanggung jawab dalam memperbaiki cara 
melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. 
 
7.  Keunggulan, Permasalahan, dan Langkah Antisipatif 

Keunggulan civitas akademika IAIN “Sultan Maulana 
Hasanuddin” Banten adalah memiliki sejarah perkembangan yang 
panjang, berdiri sejak tahun 1961. Kemudian mengalami tahap-tahap 
perkembangan yang semakin lama semakin bagus: tahun 1961-1963 
menjadi cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; tahun 1963-
1967 menjadi Cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta; tahun 1967-
1997 menjadi cabang IAIN Sunan Gunjng Djati Bandung; tahun 1997 
menjadi STAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Serang; dan 
tahun 2004 menjadi IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten; 
serta tahun 2011 memiliki Program  Pascasarjana (S-2) Program Studi 
Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam. Selanjutnya 
kekuatan IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten adalah memiliki 
delapan orang guru besar,  yang tersebar di bidang Hukum Islam (MA 
Tihami, E. Syibly Syarjaya, dan Yunus Gozali), di bidang Pemikiran 
Islam (Utang Ranuwijaya, Fauzul Iman, dan Udi Mufrodi), serta di 
bidang Pendidikan Islam (Encep Syarifuddin dan Ilzamudin Ma’mur). 
Selain itu, IAIN “SMH” Banten juga memiliki jumlah mahasiswa yang 
banyak, terutama pada Jurusan Pendidikan Agama Islam, Jurusan 
Tadris Bahasa Inggris, dan Jurusan Ekonomi Islam. 
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Keunggulan civitas akademika UNIS Tangerang adalah sudah 
memiliki Program Pascasarjana sejak tahun 2000, dengan membuka 
Program Studi Ilmu Administrasi. Selain itu, UNIS Tangerang juga 
memiliki 30 Guru Besar Tidak Tetap yang khusus mengajar di level 
pascasarjana (S-2). Selanjutnya kekuatan UNIS Tangerang adalah 
memiliki banyak mahasiswa yang sebagian besar juga bekerja sebagai 
pegawai Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Selain itu, UNIS 
Tangerang juga memiliki Dosen Tidak Tetap yang bekerja di kantor 
Pemerintahan Daerah Kota Tangerang. 

  Keunggulan civitas akademika UNTIRTA Serang adalah 
memiliki penawaran fakultas, jurusan, program studi, program 
vokasional, dan program pascasarjana yang variatif; Civitas akademika 
UNTIRTA juga telah memiliki lahan pengembangan yang sangat luas 
(puluhan hektar) di kawasan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang 
untuk kepentingan pengembangan kampus ke depan. Selanjutnya 
kekuatan utama UNTIRTA Serang terletak pada peminat calon 
mahasiswa yang membludak, baik dari kalangan lulusan SLTA (untuk 
kelas reguler) maupun  dari kalangan karyawan (kelas non-reguler). 

Permasalahan yang dihadapi oleh civitas akademika IAIN 
“SMH” Banten adalah: lahan yang dimiliki hanya sekitar 5000 meter 
atau setengah hektar, terlalu sempit untuk pengembangan perguruan 
tinggi dengan status institut. Selanjutnya kelemahan umum dari civitas 
akademika IAIN “SMH” Banten adalah para alumninya banyak yang 
bekerja sebagai guru, terutama guru agama. Kelemahan lainnya para 
alumni IAIN “SMH” Banten sangat menginginkan  menjadi pegawai 
negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama maupun Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

Masalah utama yang dihadapi civitas akademika UNIS 
Tangerang adalah Jumlah Dosen Tidak Tetap lebih banyak daripada 
jumlah Dosen Tetap, sehingga proses penjadwalan maupun proses 
perkuliahannya banyak dipengaruhi oleh agenda kerja dosen di tempat 
kerja utamanya, yakni di Pemerintahan Daerah Kota Tangerang. 
Masalah pokok lainnya adalah motivasi melakukan penelitian dan 
membuat karya tulis ilmiah di kalangan dosen masih terbatas. 
Selanjutnya kelemahan utama  civitas akadenika UNIS Tangerang 
adalah belum ada program kerja yang jelas menyangkut studi lanjut 
bagi dosen dan karyawan, sehingga sebagian dosen dan karyawan 
belum tertarik untuk melanjutkan studi ke janjang S-2 maupun S-3. 

Masalah utama yang dihadapi oleh civits akademika UNTIRTA 
Serang adalah: Pertama, masih banyaknya dosen yang berijazah S-1 
atau belum menyelesaikan program studi S-2; Kedua, Jumlah dosen 
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yang memiliki kualifikasi akademik S-3 masih terbatas; serta Ketiga, 
jenjang kepangkatan dosen  masih terkonsentrasi pada jenjang Lektor.  
Selanjutnya  kelemahan umum civitas akademika UNTIRTA Serang 
adalah: Pertama, lebih menyukai melaksanakan dharma pendidikan 
dan pengajaran daripada dharma penelitian maupun pengabdian 
kepada masyarakat; Kedua, masih memiliki pejabat kampus yang 
kualifikasi ijazahnya tidak cocok dengan prasyarat jabatan yang 
dimilikinya; serta Ketiga, motif berprestasi akademik yang tinggi di 
kalangan mahasiswa masih terbatas dibandingkan dengan motif 
berprestasi di luar bidang akademik, seperti bidang seni dan bidang 
olah raga.  

Sehubungan dengan adanya beberapa keunggulan, kekuatan, 
masalah, dan kelemahan di atas, maka langkah antisipatif yang perlu 
dilakukan oleh civitas akademika IAIN “SMH” Banten adalah: 
Pertama, memperbanyak jumlah dosen yang mempunyai kepangkatan 
akademik Guru Besar, dengan bidang ilmu yang variatif; Kedua,  
mempertahankan dominasi dan daya tarik masyarakat Banten 
terhadap tiga jurusan/program studi yang utama, yaitu Pendidikan 
Agama Islam, Tadris Bahasa Inggris, dan Ekonomi Islam; dan Ketiga, 
segera menyediakan lahan yang  lebih luas untuk pengembangan 
kampus  ke depan.   

Sehubungan dengan adanya beberapa keuunggulan, kekuatan, 
masalah, dan kelemahan di atas, maka langkah antisipatif yang perlu 
dilakukan oleh civitas akademika UNIS Tangerang adalah: Pertama, 
membuka program perkuliahan kelas reguler dan kelas karyawan, 
dengan biaya, prosedur dan waktu perkuliahan yang berbeda; Kedua, 
perlu segera dibuat aturan yang jelas tentang studi lanjut bagi dosen 
dan karyawan UNIS Tangerang, terutama mengenai faktor biaya, 
lokasi studi lanjut, dan kewajiban setelah selesai studi lanjut; serta 
Ketiga, perlu penambahan jumlah Dosen Tetap dan juga pengurangan 
jumlah Dosen Tidak Tetap, sehingga terjadi persaingan sehat antar 
kedua kelompok dosen tersebut. 

Sehubungan dengan adanya beberapa keunggulan, kekuatan, 
masalah, dan kelemahan di atas, maka langkah antisipatif yang perlu 
dilakukan oleh civitas akademika UNTIRTA Serang adalah: Pertama, 
perlu diselenggarakan berbagai lomba kreativitas mahasiswa di bidang 
keilmuan, bidang olah raga dan bidang kesenian, dalam rangka 
menyambut hari Sumpah Pemuda/Bulan Bahasa; Kedua, pada 
jurusan manajemen perlu dipertimbangkan untuk membuka kelas 
internasional, setelah  mendapatkan Sertifikat ISO; Ketiga, dosen-
dosen muda perlu dipacu untuk mempercepat penyelesaian studinya, 
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baik jenjang S-2 maupun jenjang S-3; serta Keempat, perlu motivasi 
khusus kepada dosen yang sudah memiliki ijazah S-3 untuk 
mengajukan usulan kepangkatan akademik menuju Guru Besar pada 
bidang ilmu tertentu.  

Baik bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri 
“Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, Universitas Islam Syekh Yusuf 
Tangerang maupun Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 
peningkatan profesionalisme dosen dapat pula dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 

a. Secara formal, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, 
baik ke jenjang S-2 maupun ke jenjang S-3, serta mengikuti 
pendidikan dan pelatihan-pelatihan. 

b. Secara informal, menjadi petugas acara ceremonial di masyarakat, 
seperti prosesi akad nikah, tasyakuran, tahlilan, dan Peringatan 
Hari Besar Islam. 

c. Secara pribadi, setiap dosen perlu menambah wawasan 
pengetahuan sesuai bidang keahliannya dengan cara membaca 
buku referensi terbaru, mengunduh artikel terbaru yang 
ditemukan di internet pada program google, menghadiri acara 
seminar, diskusi dan lokakarya. 

d. Secara kelompok,  membentuk  rumpun dosen,  konsorsium 
dosen, dan asosiasi dosen, serta mengembangkannya lebih 
lanjut. 

e. Secara institusi, melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah 
dari pimpinan, mulai dari  rektor, pembantu rektor, dekan, 
pembantu dekan sampai dengan ketua jurusan atau program 
studi. 

f. Secara peraturan perundang-undangan, setiap dosen harus 
melaksanakan tugas memberi perkuliahan minimal 12 sks per 
semester dan maksimal 16 sks per semester, melakukan 
penelitian mandiri minimal sekali dalam dua tahun, dan 
melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai 
bentuk kegiatan yang terstruktur. 

g. Menciptakan peluang, seperti melanjutkan studi dengan biaya 
penuh dari pemerintah melalui program beasiswa BPPS, 
melanjutkan studi ke luar negeri melalui sponsor  tertentu, dan 
melakukan pendidikan shot course serta post doctor di luar negeri 
dengan biaya sponsorship. 

h. Membuat ancaman, seperti prasyarat menjadi pimpinan 
perguruan tinggi (rektor, pembantu rektor, dekan dan pembantu 
dekan) harus memiliki kualifikasi akademik S-3, prasyarat proses 
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sertifikasi dosen harus berpendidikan minimal S-2, dan usia 
kerja maksimal 65 tahun bagi dosen yang tidak memiliki ijazah 
S-3 dan tidak memiliki kepangkatan akademik Guru Besar. 
 

C.  Penutup 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Manajemen Peningkatan Profesionalisme Dosen di Provinsi Banten, 
dapat disimpulkan sebagai berikut:  Pertama, manajemen peningkatan 
profesionalisme dosen di Provinsi Banten  (IAIN “Sultan Maulana 
Hasanuddin” Banten, UNIS Tangerang, dan UNTIRTA Serang)  
mencakup aspek peningkatan kinerja (dosen), aspek peningkatan 
kualitas perkuliahan serta aspek peningkatan kualitas pengelolaan 
sarana prasarana;  

Kedua, perguruan tinggi di Provinsi Banten  (IAIN “SMH” 
Banten, UNIS Tangerang, dan UNTIRTA Serang) telah melaksana-
kan program peningkatan profesionalisme dosen dalam bentuk: 
pembagian jadwal mengajar sesuai dengan bidang keilmuan dosen, 
menciptakan suasana perkuliahan yang mendorong kreativitas dan 
inovasi belajar mahasiswa, mengelola pelayanan sarana prasarana yang 
baik, yang merupakan bagian penting dari manajemen peningkatan 
profesionalisme dosen;   

Ketiga, faktor pendukung peningkatan profesionalisme dosen 
adalah sebagian besar dosen sudah memiliki kualifikasi akademik S-2, 
sebagian besar sudah memiliki kepangkatan akademik Lektor, dan 
sebagain dosen sedang melanjutkan studi ke jenjang S-2 maupun S-3. 
Permasalahan yang dihadapi terutama  dalam hal penguasaan bahasa 
asing yang masih terbatas, baik lisan maupun tertulis, kualitas 
perkuliahan yang belum optimal, serta pelayanan sarana dan prasarana 
yang masih terbatas. Selanjutnya kelemahan yang dihadapi mencakup: 
keterbatasan anggaran untuk kegiatan penelitian, minat dosen dalam 
melakukan penelitian masih rendah, dan kemampuan dosen untuk 
menulis karya tulis ilmiah di jurnal ilmiah masih terbatas;  

Keempat, langkah-langkah perbaikan strategis yang dilakukan 
(IAIN “SMH” Banten, UNIS Tangerang, dan UNTIRTA Serang) 
dalam peningkatan profesionalisme dosen meliputi: peningkatan studi 
lanjut ke jenjang magister dan doktor di perguruan tinggi yang 
terakreditasi, kerjasama dengan pemerintah daerah maupun daerah 
otonomi di wilayah Provinsi Banten, peningkatan mutu layanan 
perpustakaan dan laboratorium, pembinaan kader kepemimpinan 
kampus, serta penerapan fungsi-fungsi manajemen sumber daya 
manusia. 
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Abstract 
This article aims at describing the observance of wasiat wajibah 

(compulsory bequeathment) in the Islamic court of Banten, analyzing the provision 
of the substitute heir and adopted children in the Compilation of Islamic Law 
(KHI). In addition, the ideal laws to manage the innheritance rules in Indonesia. 
This article is library research  by using doctrinal approach and using case study 
and survey methods. The data was, then, analyzed by using analytical descriptive 
and analytical correlative methods. The result showed that the observance of wasiat 
wajibah in the Islamic court of Banten employed by judges is by using the Mawali 
Hazairin’s Doctrine. The criteria of the adoption of substitute heir and adopted 
children in the KHI is the attempts of Ulama and many judgees jurist in giving 
legal justice and certainty to the society. 

 
Key Words: Islamic Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Islamic 

court of Banten  
 
 
Abstrak 

Artikel ini mengkaji tentang pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah di 
Pengadilan Agama Banten, menganalisa dimasukkannya ketentuan ahli waris 
pengganti dan anak angkat dalam KHI, dan bentuk peraturan perundang-
undangan yang tepat untuk mengatur kewarisan di Indonesia. Artikel ini 
merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan 
menggunakan metode studi kasus dan survey. Data selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan metode analitis deskriptif dan analitis korelatif. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah di Pengadilan 
Agama Banten, oleh para hakim, menggunakan Doktrin Mawali Hazairin; 
ketentuan ahli waris pengganti dan anak angkat dimasukkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam merupakan upaya para ulama dan ahli hukum dalam 
memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. 
 
Kata Kunci: Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan 

Agama Banten 
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A. Pendahuluan  
Penerapan hukum waris bagi orang Indonesia dalam kaitannya 

dengan penerapan hukum Adat dan hukum Islam, ada pendapat yang 
menyatakan bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan kepada orang 
Islam Indonesia. Salah satu penyebab timbulnya pendapat ini adalah, 
antara lain, tentang sistem ahli waris pengganti (plaatsvervulling). 
Menurut ketentuan-ketentuan hajb mahjūb (hajb hirmān), dan ketentuan 
dzawi al-arhām yang terdapat dalam hukum waris Islam, sistem 
penggantian tempat seperti yang terdapat dalam BW dan hukum Adat 
tidak dikenal.  Artinya, kedudukan orang yang meninggal dunia lebih 
dahulu tidak dapat diganti oleh (bagiannya tidak diberikan kepada) 
anaknya. Jadi, menurut mereka yang berpendapat demikian, antara 
lain, Wirjono Prodjodikoro1, R. Subekti2, S.A. Hakim3, dan Van Dijk4 
karena hukum Islam tidak mengenal sistem penggantian/ahli waris 
pengganti, ia dianggap tidak adil, tidak sesuai dan tidak dapat 
diterapkan di Indonesia. 

Pandangan demikian menunjukkan kesempurnaan hukum waris 
Islam, karena, pada hakekatnya, nasib para ahli waris-baik ahli waris 
dzawi al-arhām maupun ahli waris mahjūb-yang telah ditinggal mati oleh 
orang tuanya (penerima warisan seandainya ia masih hidup) pun diatur 
dalam hukum waris Islam, yaitu melalui ketentuan wasiat wajibah. 
Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi 
atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang 
meninggal dunia. Wasiat ini tetap harus dilaksanakan, baik diucapkan 
atau tidak diucapkan, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki 
oleh orang yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut 
tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis 
atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-
alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus 
dilaksanakan.5 Kebijakan dalam wasiat wajibah lebih bersifat 
qadhā‘iyyaĥ, dalam pengertian, kewajiban untuk mengeluarkan sebagian 
dari harta peninggalan sebagai wasiat, tidak lagi disandarkan kepada 
ada atau tidaknya seseorang meninggalkan wasiat pada masa hidupnya, 
tetapi kepada hukum atau undang-undang yang berlaku.6 Hal ini 
berbeda dengan pengertian wasiat secara umum (wasiat ikhtiyāriyaĥ), 
yaitu wasiat yang pelaksanaannya dipengaruhi atau tergantung kepada 
kemauan/kehendak dari yang  memberikan wasiat tersebut, baik 
jumlah penerimaan maupun penerima wasiat tersebut. Jadi, 
pelaksanaan wasiat tersebut memerlukan pembuktian bahwa wasiat 
tersebut betul-betul dikehendaki oleh si yang meninggal. 
Pembuktiannya mungkin ada tertulis atau lisan dengan saksi.7   
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Ketentuan wasiat wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para 
ulama, antara lain Ibnu ‟Abbās, al-Hasan, Masrūq, adh-Dhahāk, 
Muslim bin Yassār, dan al-‟Ala bin Ziyād8, dalam menafsirkan Q.S. 2 : 
180. 

Ayat 180 Surat al-Baqaraĥ tersebut dikenal sebagai ayat wasiat. 
Menurut Ibnu Qudāmaĥ, para ulama telah sepakat tentang justifikasi 
wasiat dalam Islam.9 Hal tersebut diperkuat oleh Mushthafā asy-
Syibā‟i yang menyatakan bahwa, tidak dijumpai satu riwayat pun dari 
ulama yang mengingkari eksistensi wasiat tersebut.10 

Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 Surat al-Baqaraĥ 
tersebut, berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) 
yang asalnya wajib, sampai sekarang pun masih tetap wajib dan dapat 
diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada wālidain dan 
aqrabīn--yang tidak mendapat bagian (penerimaan) harta peninggalan--
dapat diterapkan dan dilaksanakan. Sebagian lain berpendapat bahwa 
ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan 
karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah 
dinasakh, baik oleh al-Qur‟an maupun hadits.11 Ketentuan wasiat 
wajibah ini pertama kali dilaksanakan di negara Mesir, yakni termuat 
dalam Qānūn al-Washiyyaĥ (Egiption Law of Bequest), yaitu Undang-
undang Wasiat Mesir  Nomor 71 Tahun 1946. Prinsip-prinsip yang 
terkandung dalam Undang-undang tersebut dapat dilihat dalam Pasal 
76-79.12 

Hukum waris—di Indonesia yang mayoritas penduduknya 
beragama Islam—telah mendapat perhatian dari negara.  Kewenangan 
peradilan agama sejak awal berdirinya kerajaan Islam di Indonesia 
telah menangani semua jenis sengketa di antara orang-orang beragama 
Islam termasuk sengketa warisan—teori Receptio in Complexu--, 
kemudian kewenangan itu dicabut oleh pemerintah Hindia Belanda 
yang diprakarsai ole Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje 
berdasarkan teori Receptie, dan setelah Indonesia merdeka, 
kewenangan di bidang kewarisan dikembalikan dengan lahirnya 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tanggal 29 Desember 1989. 
Keberadaan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung secara 
konstitusional merupakan bukti konkret yudisial perlindungan negara 
terhadap umat Islam. Lahirnya KHI yang menjadi rujukan di 
Pengadilan Agama adalah aspek penting bagi bangsa Indonesia untuk 
menyelesaikan hukum kewarisan, di samping hukum yang hidup di 
tengah masyarakat sebagai sumber hukum  (rechatedroen)  

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan himpunan 
materi hukum Islam, yang terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang 
Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan, dan Buku III tentang 
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hukum Perwakafan. KHI telah diberlakukan dengan Intruksi Presiden 
RI No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri 
Agama RI No. 1 154 Tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991.  KHI ini 
merupakan salah satu upaya dan keberhasilan umat Islam Indonesia 
untuk “membumikan” hukum Islam menjadi hukum positif di 
Indonesia. 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disusun dengan 
dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan, bahwa “Hukum Islam” yang 
berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang 
sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan lainnya.13 Ia 
disusun atas prakarsa penguasa negara, dan dapat pengakuan ulama 
dari berbagai unsur. 

Sejak Intruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991 yang 
memuat intruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan 
KHI, dan dikeluarkan  Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 
Tahun 1991 pada tanggal 22 Juni 1991, berarti KHI telah memperoleh 
kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di 
Pengadilan Agama atau instansi pemerintah lainnya dan masyarakat 
yang memerlukan dalam menyelesakan masalah-masalah dalam bidang 
yang telah diatur oleh KHI tersebut. 

Keberadaan KHI tersebut, walaupun telah memiliki kekuatan 
dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan 
Agama, sampai saat ini, masih dipertanyakan. Hal ini mengingat 
kedudukannya dalam bentuk instruksi Presiden, bukan Undang-
Undang; materi hukum yang diatur di dalamnya, baik yang berkaitan 
dengan isi materi (substansi) pasal, maupun hubungan kesesuaian 
(konsistensi) antara satu pasal dengan pasal lainnya masih 
mengandung ketidakjelasan; dan pelaksanaannya di Pengadilan Agama 
masih ditemukan kesimpangsiuran dan penafsiran yang berbeda. 
Dengan demikian, materi KHI masih perlu disempurnakan dan 
kedudukannya perlu ditingkatkan. Pasal-pasal dalam KHI, khususnya 
yang berkaitan dengan hukum kewarisan, agaknya, masih banyak yang 
menarik untuk dikaji. Pasal-pasal tersebut, antara lain, Pasal 177 dan 
Pasal 182. 

Padahal, dalam ketentuan farā‘idh, ayah mendapat 1/6 bagian 
apabila pewaris meninggalkan far’u al-wārits (anak laki-laki, anak 
perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan 
pancar laki-laki); 1/6 bagian ditambah sisa apabila pewaris 
meninggalkan far’u al-wārits, tetapi tidak ada far’u al-wārits laki-laki (anak 
laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima „‘ashabaĥ 
(sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan far’u al-wārits.  
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Mengenai redaksi Pasal 177 tersebut, walaupun sudah diperbaiki 
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 
tanggal 28 Juni 1994, belum memberikan gambaran yang utuh 
mengenai bagian penerimaan bapak. Pembuatan/penambahan kata-
kata ..... tetapi meninggalkan suami dan ibu, terkesan terburu-buru dan 
dipaksakan, karena pada hakekatnya ketentuan tambahan tersebut 
secara ekspilisit sudah tertuang dalam Pasal 178 ayat (2). 

Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 182 berakibat terjadinya 
perbedaan penetapan dalam suatu kasus yang sama, sebagaimana yang 
terjadi di Mataram. Penetapan Pengadilan Agama Mataram Nomor 
85/Pdt-G/1992 V/PA.MTR Tanggal 30 Oktober 1992, yang tidak 
memberikan bagian kepada saudara laki-laki sekandung pewaris 
karena ada anak perempuan pewaris, dibatalkan oleh Penetapan 
Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 19/Pdt.G/1993/ 
PTA.MTR Tanggal 15 September 1993, yang memberikan bagian 
kepada saudara laki-laki sekandung pewaris, dan Penetapan PTA 
Mataram tersebut kemudian dibatalkan oleh Penetapan Mahkamah 
Agung Nomor 86K/AG/1994 Tanggal 27 Juli 1995.  

Masalah lain yang menarik untuk dikaji adalah yang berkaitan 
dengan ketentuan Wasiat Wajibah, yakni mengenai ahli waris 
pengganti dan anak angkat yang tertuang dalam Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia (KHI), yakni dalam Pasal 185 dan 209.14 

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penerapan keputusan 
kaitan terhadap pasal-pasal di atas, pun berlaku di wilayah kerja 
Pengadilan Agama Provinsi Banten, yaitu: Pengadilan Agama Serang, 
Cilegon, Rangkasbitung-Lebak, Tangerang, dan Pandeglang. Persoalan 
yang muncul adalah: Bagaimana pelaksanaan ketentuan Wasiat 
wajibah (Ahli waris Pengganti dan Anak Angkat) di Pengadilan 
Agama Banten? Mengapa ahli waris pengganti dan anak angkat masuk 
dalam materi KHI? dan Bagaimana peraturan perundang-undangan 
yang tepat untuk mengatur  kewarisan di Indonesia? Hal tersebut 
penulis tuangkan dalam tulisan dengan judul: Pelaksanaan Hukum 
Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Banten.   

 
B. Pelaksanaan Ketentuan Wasiat Wajibah (Ahli Waris 

Pengganti dan Anak Angkat) di Pengadilan Agama Banten 
Pasal 185 KHI menunjukkan bahwa ahli waris yang orang 

tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan 
kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih 
hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan 
demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana 
dalam BW dikenal dengan istilah Plaatsvervulling. Pemberian bagian 
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kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak 
seperti plaatsvervulling dalam BW, ini sejalan dengan  doctrine Mawali 
Hazairin dan cara succession perstrepsi dan prinsip representasi yang dapat 
dipakai oleh golongan Syi‟ah. Namun demikian, dalam Pasal 185 ayat 
(2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi 
bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. 

Prinsip penggantian tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak 
dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk Empat 
Imam Madzhab. Namun demikian, khusus terhadap nasib para cucu 
yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh 
beberapa ulama tetap diperhatikan melalui ketentuan wasiat wajibah, 
sebagaimana telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Wasiat 
Mesir Nomor 71 Tahun 1946. 

Pengaturan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) 
dalam KHI yang hanya satu pasal ini, tentunya, menyebabkan 
substansi dan ungkapan pasal 185 tersebut masih bersifat umum yang 
mengandung ketidakjelasan, sehingga menyebabkan timbulnya 
kerancuan pemahaman dan menyulitkan dalam penerapannya. 
Umpamanya dalam cara penyelesaian ahli waris pengganti tersebut 
dalam hubungannya dengan cara pemberian bagian kepada cucu/para 
cucu laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn) atau anak laki-laki dari 
saudara laki-laki sekandung atau sebapak (ibn al-akh) yang termasuk 
kelompok ’ashabaĥ, atau kepada cucu/para cucu perempuan dari anak 
laki-laki (bint al-ibn) yang termasuk kelompok dzawil furūdh atau 
’ashabaĥ (bil ghair), yang dalam kasus tertentu mereka sudah ditentukan 
bagiannya selama tidak terhijab (hirmān), mengingat keberadaan 
kelompok dzawil furūdh dan ’ashabaĥ diakui oleh KHI, yakni dalam 
Pasal 174, Pasal 192, dan Pasal 193. 

Kerancuan penafsiran sebagaimana diuraikan di atas, terlihat 
dalam penerapan ahli waris pengganti (AP) di Pengadilan Agama 
Banten tahun 2006-2010. Berdasarkan data yang ada, dari 23 kasus 
yang memuat  196 AP, kedudukan AP tersebut bisa dibedakan kepada 
kelompok dzawil arham sebanyak 53 orang (27,04%), kelompok yang 
terkena hijab sebanyak 96 orang (48,98%) dan kelompok yang tidak 
termasuk keduanya sebanyak 47 orang (23,98%). Dengan demikian 
sebanyak 23,98% tersebut sebenarnya bukan ahli waris pengganti 
(penerima wasiat wajibah), melainkan mereka mendapatkan warisan 
karena kedudukannya sendiri (bukan menggantikan orang lain). 

Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat bahwa ketentuan 
hukum waris, menurut jumhur Fuqahā„, anak angkat tidak saling 
mewaris dengan orang tua angkatnya. Syari‟at Islam tidak mengakui 
pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang 
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pernah dipraktekkan masyarakat Jahiliyah.15 Syari‟at Islam telah 
mengharamkannya karena pengangkatan anak itu menisbahkan 
seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa 
besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan 
Allah.16 

Setelah akidah umat Islam bertambah kuat, dan satu sama lain di 
antara mereka telah terpupuk rasa saling menyintai, apalagi kecintaan 
mereka kepada Rasulullah suda sangat melekat, perkembangan Islam 
semakin maju, pengikut-pengikutnya bertambah banyak, 
pemerintahan Islam sudah stabil, dan lebih dari itu penaklukan kota 
Mekkah telah berhasil dengan sukses, sebab pewarisan yang 
berdasarkan pengangkatan anak (adopsi) dibatalkan oleh firman Allah 
(Q.S. 33 Al-Ahzāb: 4, 5, dan 40). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkat ini diatur 
bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari 
pasal-pasal Pasal 171 (h) dan Pasal 209.  

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi 
bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah 
merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka 
sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, 
pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 
1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 
171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa “Anak angkat adalah 
anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya 
pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua 
asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”17 
Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, bila 
diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak, memiliki kesamaan substansi. 
Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “anak 
angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 
orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
perawatannya, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam 
lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau 
penetapan pengadilan.”18 

Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan 
kehakiman bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang 
diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” 
Karenanya, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.19 Dengan 
demikian, pengangkatan anak dalam konteks ta’āwun dan semangat 
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pelurusan hukum sesuai dengan asas komitmen akidah sebagian besar 
bangsa Indonesia menjadi salah satu poin penting yang dijadikan dasar 
pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus 
perkara permohonan pengangkatan anak. 

Pertimbangan lain, agaknya, adalah pembatalan/ penghapusan 
sebab pewarisan berdasarkan pengangkatan anak (adopsi) di atas 
bukan berarti Islam melarang umatnya untuk menjadikan seseorang 
sebagai anak angkat, bahkan Islam menganjurkan pemeliharaan anak 
angkat keluarga yang kurang mampu oleh keluarga yang mampu. Hal 
ini sebagaimana dinyatakan Mahmūd Syaltūt,20 bahwa pengangkatan 
anak dalam konteks mengangkat anak orang lain yang diperlakukan 
seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah 
sehari-hari, pendidikan, dan lain-lain, tanpa harus menyamakannya 
sebagai anak kandung, adalah dibenarkan dalam Islam. 

Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sejak dikeluarkannya Instruksi 
Presiden dan Keputusan Menteri Agama Tahun 1991 tentang KHI, 
semua produk hukum yang dikeluarkan harus berpedoman dan 
mengacu kepada KHI tersebut. 

Munculnya ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana dalam 
Pasal 185 KHI, secara historis tidak terlepas dari perkembangan 
sebelumnya, yang telah sering dibicarakan dalam berbagai kajian 
ilmiah sejak tahun 1963, dalam hal ini pemberian bagian bagi cucu 
yang terhalang oleh saudara orang tuanya. Ketentuan ini merupakan 
hasil ijtiĥād jamā’iy (ijma) ulama Indonesia. Pasal 185 KHI tersebut 
pada dasarnya telah disambut baik oleh pencari keadilan. Hal ini 
terbukti antara lain dari pada penyelesaian khusus ahli waris pengganti 
yang diajukan kepada Pengadilan Agama, bila dihubungkan dengan 
tahun berlakunya KHI. Data di lokasi penelitian menunjukkan bahwa 
sebanyak 82,81% kasus ahli waris pengganti tersebut, tahun kematian 
pewaris terjadi sebelum berlakunya KHI, dan 17,19% tahun kematian 
pewaris terjadi setelah berlakunya KHI. 

Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, yakni 5 tahun 
keempat sejak diberlakukannya KHI, kasus pewarisan yang terjadi di 
wilayah Banten (Pengadilan Agama Tangerang, Serang, Cilegon, 
Rangkasbitung, dan Pandeglang) tercatat 244 kasus dengan rincian: 

a. Pewarisan biasa sebanyak 179 kasus; 
b. Pewarisan ahli waris pengganti sebanyak 64 kasus; dan 
c. Pewarisan anak angkat sebanyak 3 kasus. 
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Kasus ahli waris pengganti produk pengadilan Agama tersebut, 
ternyata tidak semua memuat kasus wasiat wajibah. Sebab, dari 64 
kasus yang di dalamnya terdapat ahli waris pengganti tersebut, ahli 
waris yang digantikan kedudukannya telah lebih dahulu meninggal 
dunia dari pewaris hanya 23 (35,94%) kasus. Sedangkan sisanya, yakni 
41 (64,06%) kasus, ahli waris yang digantikan kedudukannya baru 
meninggal setelah pewaris meninggal dunia, yang dalam hukum waris 
Islam dikenal dengan istilah Munāsakhāt, yakni hal pemindahan bagian 
penerimaan seorang atau beberapa orang ahli waris kepada ahli 
warisnya, karena ia meninggal dunia sebelum mendapatkan bagian 
penerimaan harta peninggalan yang seharusnya ia atau mereka terima 
pada saat masih hidup.21   

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa kasus wasiat 
wajibah di Pengadilan Agama Banten pada tahun 2006 sampai tahun 
2010 sebanyak 23 kasus, yakni 9,43% dari 244 kasus yang 
diputuskan/ditetapkan, dan 35,94% dari 64 kasus yang di dalamnya 
terdapat ahli waris pengganti. 

Berdasarkan data di lokasi penelitian, dari 23 kasus yang di 
dalamnya terdapat 196 orang ahli waris pengganti (penerima wasiat 
wajibah) apabila ditinjau dari orang yang menerimanya, para cucu 
sebanyak 98 orang (50%) tersebar dalam 14 kasus (60,87%), para anak 
(keturunan) saudara sebanyak 94 orang (47,96%) tersebar dalam 10 
kasus (43,48%) dan para anak (keturunan) paman sebanyak 4 orang 
(2,04%) tersebar dalam 1 kasus (4,35%). Sedangkan apabila dilihat dari 
kedudukannya, sebagai ahli waris dzawil arham sebanyak 53 orang 
(27,04%), tersebar dalam 16 kasus (69,57%), sebagai ahli waris yang 
terkena hijab sebanyak 96 orang (48,98%), tersebar dalam 15 kasus 
(65,22%), dan bukan merupakan kedua-duanya sebanyak 47 orang 
(23,98%), tersebar dalam 10 kasus (43,48%). 

Dalam hal besarnya bagian yang harus diberikan kepada ahli 
waris pengganti, menurut Pasal 185 ayat (2) tidak boleh melebihi dari 
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari lokasi penelitian, ternyata para hakim sebanyak 
52,17% (12 kasus) memberikan bagian kepada ahli waris pengganti 
tidak melebihi bagian ahli waris yang diganti, sedangkan 47,83% (11 
kasus) besarnya bagian yang diberikan kepada ahli waris pengganti 
melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang 
diganti. Dari data itu terungkap bahwa dalam hal bagian ahli waris 
pengganti melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang 
diganti, terjadi apabila ahli waris yang digantikan itu adalah anak laki-
laki. Sedangkan apabila ahli waris yang digantikan itu perempuan, 
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maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli 
waris yang sederajat dengan yang diganti. 

Penyelesaian Kasus Wasiat Wajibah yang dilakukan Pengadilan 
Agama di wilayah Banten pada umumnya berpedoman kepada Pasal 
185 KHI. Hal ini terbukti, dalam penetapannya ada (sering) 
menggunakan kata-kata ”berdasarkan Pasal 185 KHI kedudukannya 
digantikan oleh anak/anaknya”. 

Selama ini, menurut para hakim tersebut, ketentuan Ahli waris 
Pengganti sudah berjalan dan telah  dilaksanakan di Pengadilan 
Agama Banten, dan relatif tidak ada yang merasa keberatan. Kalaupun  
ada, menurut mereka, dikarenakan belum ada pemahaman yang cukup 
tentang ketentuan Ahli waris Pengganti tersebut. 

Penyelesaian wasiat wajibah yang dilaksanakan oleh Pengadilan 
Agama mengacu dan berpedoman kepada Pasal 185 KHI dengan 
menggunakan Doktrin Mawali Hazairin dalam penyelesaian 
pembagiannya. Namun demikian, masih ada pula penetapan yang 
keluar dari ketentuan tersebut, yakni memberikan bagian kepada 
keturunan anak laki-laki sebesar bagian keturunan anak perempuan.22   

Penetapan dan penyelesaian kasus wasiat wajibah yang 
dilaksanakan oleh para hakim Pengadilan Agama di Banten, agaknya,  
sering memperhitungkan posisi/kedudukan para ahli waris pada saat 
kasus tersebut diajukan ke Pengadilan, tanpa memperhitungkan posisi 
mereka pada saat pewaris meninggal dunia, sehingga dalam beberapa 
penetapannya, banyak ahli waris  pengganti sebenarnya bukan ahli 
waris pengganti (penerima wasiat wajibah), melainkan mereka 
mendapatkan warisan dengan jalan munāsakhāt, yakni mewarisi bagian 
orang tuanya karena telah meninggal sebelum pembagian harta 
warisan pewarisnya dilaksanakan.  

Hal demikian,  dapat dilihat  dalam penetapan 2 orang anak 
perempuan dan 4 orang cucu laki-laki pancar laki-laki yang orang tua 
(bapak)-nya meninggal  (pada tanggal 13 Januari 2005) sebagai ahli 
waris. Padahal,  pewarisnya meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 
1984.23 Begitu pula dalam penetapan 20 orang cucu dari 5 orang anak 
laki-laki pewaris yang meninggal pada tahun 1984, 1985, 1986, dan 
1987. Padahal, pewarisnya telah meninggal lebih dahulu, yakni pada 
tanggal 8 Desember 1955.24  

Berdasarkan data di lokasi penelitian, terdapat penetapan ahli 
waris pengganti yang  sebenarnya bukan ahli waris pengganti 
(penerima wasiat wajibah), dan ada pula di antara mereka yang 
ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, padahal seharusnya mereka 
mendapatkan warisan karena kedudukannya sendiri (bukan 
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menggantikan orang lain). Dengan penetapan seperti ini, tentunya, 
dalam kasus-kasus tertentu, akan ada pihak yang (merasa) dirugikan. 

Mengenai anak angkat, hanya didapati 3 kasus, yakni berupa 
putusan25, penetapan26, dan pembagian harta peninggalan27. 

Putusan Pengadilan Agama Pandeglang dalam menetapkan 
Tiara Olivia binti Adi Yusuf Sukarya menjadi anak angkat pasangan 
Yazid Mu‟thi bin Dadih Djauhari dan Mayasari binti Nana Suryana 
tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 (Pasal 39 ayat (1): Pengangkatan anak 
hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan 
dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Pasal 39 ayat (3): Calon orang tua 
angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak 
angkat). 

Ahli waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Tangerang No. 
53/Pdt.P/2008/PA.Tng tersebut terdiri atas: Isteri, ibu, bapak, 3 
orang anak laki-laki, 4 orang anak perempuan, dan seorang anak 
angkat. 

 Apabila ketentuan Pasal 209 KHI diberlakukan, maka bagian 
yang akan diterima oleh anak angkat akan beberapa kali lipat lebih 
besar dari bagian yang diterima oleh anak kandung pewaris. Adapun 
bagian yang akan diterima oleh  para ahli waris tersebut sebagai 
berikut: 

Anak angkat mendapat 1/3 bagian, dan sisanya diberikan 
kepada ahli waris lainnya sebagai berikut: 

Isteri mendapat 3/24 x 2/3 bagian =  6/72 bagian; 
Ibu mendapat 4/24 x 2/3 bagian  = 8/72 bagian; 
Bapak mendapat 4/24 x 2/3 bagian = 8/72 bagian; 
3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan mendapat 13/24 x 2/3 

bagian = 26/72 bagian. 
Karena 26 saham bagian anak laki-laki dan anak perempuan  

tidak dapat dibagi dengan 10, maka asal masalahnya ditashhih sebagai 
berikut: 

Isteri mendapat 6/72 bagian x 10/10                =  
60/720 bagian; 

Ibu mendapat 8/72 bagian x 10/10 = 80/720 bagian; 
Bapak mendapat 8/72 bagian x 10/10  = 80/720 bagian; 
Anak (3 lk dan 4 pr) mendapat 26/72 bagian x 10/10 = 

260/720 bagian  (masing-masing anak laki-laki 52/720 dan anak 
perempuan 26/720); 

Anak angkat mendapat  1/3 bagian         = 
240/720 bagian.   
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Kasus pewarisan yang ahli warisnya terdiri atas: Isteri, bapak, 
saudara laki-laki sekandung, 2 saudara sebapak, 2 saudara seibu, dan 3 
orang anak angkat, diselesaikan sebagaimana termuat dalam Akta 
Pembagian Harta Peninggalan Pengadilan Agama Tangerang No. 
21/P3HP/2006/PA.TNG, sebagai berikut: 

Sepertiga harta peninggalan pewaris, setelah dipisahkan (dibagi 
dua) dengan isterinya, diberikan kepada 3 anak angkat, 2 orang 
saudara sebapak, dan 2 orang saudara seibu, dengan cara dibagi rata di 
antara mereka, yakni masing-masing 1/7 bagian dari 1/3 harta 
peninggalan pewaris, atau 1/21 bagian dari harta peninggalannya. 

Adapun sisanya, yang 2/3 bagian dibagikan kepada ahli waris 
lainnya, sebagai berikut: 

Isteri mendapat 1/4 bagian  = 3/12 bagian 
Bapak mendapat 1/3 bagian  = 4/12 bagian, dan 
Saudara lk sekandung sisanya (’ashabaĥ)= 5/12 bagian 
Jadi, bagian yang diterima masing-masing adalah: 
Isteri mendapat 2/3 x 3/12 bagian   = 6/36 bagian 
Bapak mendapat 2/3 x 4/12 bagian  = 8/36 bagian, dan 
Saudara lk sekandung mendapat 2/3 x 5/12 bagian = 10/36 

bagian. 
 Adapun penerimaan masing-masing ahli waris di atas adalah 

sebagai berikut: 
3 anak angkat : 3/21 bagian= 36/252 bagian (masing-masing 
12/252 bagian) 
2 sdr. sebapak : 2/21 bagian= 24/252 bagian (masing-masing 
12/252 bagian) 
2 sdr.  seibu : 2/21 bagian= 24/252 bagian (masing-masing 
12/252 bagian) 
Isteri  : 6/36 bagian= 42/252 bagian 
Bapak   : 8/36  bagian= 56/252 bagian, dan 
Sdr. lk sekandung : 10/36  bagian= 70/252 bagian. 

Pemberian 1/3 bagian kepada bapak, dan menjadikan saudara 
laki-laki sekandung sebagai penerima ’ashabaĥ pada penyelesaian kasus 
di atas, menurut penulis, merupakan ijtihad Hakim yang  keluar dari 
ketentuan/kaidah hukum kewarisan karena tidak sesuai dengan 
Kompilasi Hukum Islam maupun pendapat para ulama farā‘idh.  

Bagian bapak, menurut ulama farā‘idh, adalah ’ashabaĥ apabila 
mewaris  tidak bersama far’u al-wārits (anak laki-laki, anak perempuan, 
cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki);  
1/6 apabila mewaris bersama far’u al-wārits (anak laki-laki, anak 
perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan 
pancar laki-laki); dan 1/6 ditambah ’ashabaĥ (jika masih ada sisa) 
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apabila mewaris bersama far’u al-wārits yang perempuan, tanpa ada 
yang laki-laki. Sedangkan menurut KHI (Pasal 177), ayah mendapat 
sepertiga bagian bila pewaris  tidak meninggalkan anak, bila ada anak, 
ayah mendapat seperenam bagian, yang kemudian diperbaiki dengan 
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1994 menjadi: ayah 
mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, 
tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak ayah mendapat 
seperenam bagian. 

Adapun saudara laki-laki sekandung menjadi ’ashabaĥ, menurut 
ulama farā‘idh, apabila mewaris tidak bersama anak  laki-laki, cucu laki-
laki pancar laki-laki, dan bapak. Sedangkan menurut KHI (Pasal 182), 
saudara laki-laki sekandung tersebut mendapat warisan  apabila 
pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak.  

Hakim Pengadilan Agama Tangerang, dalam membuat akta 
pembagian tersebut, agaknya, hanya berpedoman pada Pasal 177 
KHI, tanpa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 
Tahun 1994 dan Pasal 182 KHI. 

Mengenai bagian anak angkat yang mewaris bersama beberapa 
orang anak kandung pewaris, para hakim tetap berpendapat untuk 
memberikan 1/3 bagian tersebut kepada anak angkat. Alasan yang 
mereka kemukakan adalah karena Pasal 209 KHI tidak memberikan 
pengecualian/pembatasan mengenai hal tersebut.  

   
C. Alasan Dimasukkan Ahli Waris Pengganti dan Anak Angkat 

dalam Materi Kompilasi Hukum Islam 
Eksistensi hukum Islam dalam perundang-undangan di 

Indonesia nampak terlihat, antara lain, dalam UU Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor 28 
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan UU Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, implementasi hukum 
Islam tersebut bagi masing-masing yang berkepentingan kadang-
kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Umpama hukum 
Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama yang cenderung simpang 
siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap 
persoalan28. Di samping itu, kadang-kadang masih ada kerancuan 
dalam memahami fiqh yang dipandang sebagai hukum yang harus 
diberlakukan, bukan sebagai pendapat (doktrin, fatwa) ulama yang 
dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. 

Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 
hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di 
berbagai kitab yang  sering berbeda tentang hal yang sama antara satu 
dengan lainnya.29  
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Materi hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam KHI, pada 
dasarnya merupakan materi hukum kewarisan yang diangkat dari 
pendapat jumhur fuqaĥā„. Namun, dalam beberapa hal terdapat 
pengecualian, antara lain, mengenai bagian bapak (Pasal 177), masalah 
radd (Pasal 193), Ahli waris pengganti (Pasal 185), dan anak atau 
orang tua angkat (Pasal 209). 

Prinsip penggantian tempat (ahli waris pengganti) secara 
substantif tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh jumhur Fuqahā„, 
termasuk Empat Imam Madzhab. Sedangkan dalam KHI ketentuan 
wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal 
lebih dahulu dari pewaris diatur dalam Pasal 185, yakni menggantikan 
kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih 
hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. 

 Mengenai anak angkat, menurut jumhur Fuqahā„, antara anak 
angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi satu sama 
lain. Sedangkan dalam KHI, perihal anak atau orang tua angkat diatur 
(bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya) dalam Pasal 209, yakni 
terhadap anak atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, 
diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orang tua 
atau anak angkatnya. 

Dimasukkannya ketentuan wasiat wajibah (ahli waris pengganti) 
dalam KHI tersebut merupakan upaya dan pemikiran para ulama dan 
ahli hukum untuk menyantuni para cucu atau keturunan yang 
terhalang menerima bagian oleh saudara orang tuanya, baik karena 
mahjūb (terhijab) maupun sebagai ahli waris dzawil arhām, sehingga 
mereka mencari jalan, agar para cucu mendapat bagian warisan dari 
harta peninggalan kakeknya, yakni dalam seminar/ simposium hukum 
nasional, antara lain: 

Hubungan antara keadilan (justice) dengan persamaan (equality) 
adalah bahwa persamaan merupakan unsur yang paling penting dari 
keadilan. Persamaan itu berurusan dengan hubungan antar dua 
manusia atau lebih, di mana perlakuan yang tidak sama antara mereka 
akan menghasilkan ketidakadilan. 

Persamaan di sini tidak harus selamanya berarti “sama rata”, 
tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu yang 
disebut juga persamaan yang proporsional (proportionate equality). 
Persamaan yang proporsional adalah setiap orang yang diklasifikasikan 
ke dalam kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus 
diperlakukan secara sama pula.30 

Wasiat wajibah dalam fiqh Islam, didasarkan pada suatu 
pemikiran, di satu sisi dimaksudkan untuk memberi rasa keadilan 
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kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris,  tetapi secara syar‟i 
mereka tidak memperoleh bagian dari jalur farā‘idh.31  

Para  cucu termasuk aqrabun, jadi telah wajar apabila tidak ada 
wasiat dari kakek atau neneknya, mereka mendapat wasiat wajibah, 
sebagaimana Undang-undang Mesir secara pasti memberi bagian 
wasiat wajibah untuk cucu yang orang tuanya  telah meninggal lebih 
dahulu dari pewaris, sesuai dengan anjuran Q.S., 2: 180. 

Para ulama Indonesia yang menentukan pemberian wasiat 
wajibah bagi orang tua angkat dan anak angkat, sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 209 KHI, sudah barang tentu setelah masalah itu 
didahului oleh berbagai pertimbangan dan argumentasi pada setiap 
tahap proses pembentukan KHI tersebut. Pertimbangan dan 
argumentasi wasiat wajibah itu bermuara kepada kepentingan orang 
tua angkat dan anak angkat, mengingat tradisi pengangkatan anak 
sudah diakui keberadaannya dalam masyarakat Indonesia. Jadi, kalau 
para ulama Mesir telah mengambil keputusan wasiat wajibah melalui 
ijtihadnya dalam Undang-undang Mesir, bagi kepentingan cucu yang 
terhalang menerima warisan, maka para ulama Indonesia telah 
berijtihad memberikan wasiat wajibah bagi kepentingan anak dan 
orang tua angkat. 

Berdasarkan ketentuan di atas, bila dikaitkan dengan Pasal 209 
KHI, sesuai dengan teori mashlahaĥ mursalaĥ, maka anak angkat dapat 
memperoleh bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan selama 
pemberian wasiat wajibah tidak merugikan hak-hak ahli waris,32 
artinya besarnya wasiat wajibah  tersebut tidak boleh melebihi bagian 
ahli waris.  

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI, dapat dipahami bahwa 
wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang 
diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperun-
tukkan bagi anak angkat atau orang tua  angkatnya yang tidak diberi 
wasiat dengan  jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan. 

Pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat oleh KHI, 
menurut M. Daud Ali,  dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum 
adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya 
tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai 
pemeliharaan kehidupannya sehari-hari dan biaya pendidikan 
berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) 
Pasal 171 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.33  
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D. Peraturan Perundang-Undangan yang Tepat untuk Meng-
atur Hukum Kewarisan di Indonesia 

Ketika terjadi kekosongan hukum materiil dalam hukum 
kewarisan, sementara adanya kepastian dan keadilan menjadi 
kebutuhan masyarakat, maka presiden dalam melakukan praktek 
kenegaraan mengambil inisiatif untuk menerbitkan Instruksi Presiden 
(Inpres) tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).  Kedudukan hukum  
Inpres dalam memperoleh kepastian hukum nasional bersumber dari 
kewenangan eksekutif dalam bidang ketatanegaraan untuk mengatur 
kepentingan umum, sementara hal itu sangat dibutuhkan masyarakat 
untuk mengisi atau melengkapi peraturan yang ada. 

Kedudukan Inpres tentang KHI secara hierarki perundang-
undangan pun telah memperoleh justifikasi karena berdasarkan Tap 
MPRS RI Nomor XX/MPRS/1966, dan menurut Akhmad Muslich 
kedudukannya sebagai hukum formal di Indonesia telah memenuhi 
jaminan kepastian hukum, karena kedudukan Inpres di bawah 
peraturan pemerintah dan di atas peraturan menteri. Hal itu dapat 
diperhatikan dengan melihat Tap MPRS di atas yang mengatur 
hierarki perundang-undangan di Indonesia, saat itu. 

Artinya melihat hierarki tersebut, bahwa KHI sebagai pedoman 
hakim dalam mengisi kekosongan atau melengkapi keberadaan 
perundang-undangan yang ada di Indonesia mempunyai kedudukan 
peran dan fungsi, yaitu dalam peenyelenggaraan peradilan agama di 
Indonesia.  

Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 merupakan UU 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini34 
dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan mengenai jenis dan hierarki 
Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a.  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c.  Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e.  Peraturan Presiden; 
f.   Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 

Kemudian, dalam ayat (2) pasal di atas dinyatakan bahwa dalam 
kekuatan hukum peraturan Perundang-undangan sesuai dengan 
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian lebih jelas 

http://www.dikti.go.id/files/atur/UU12-2011Lengkap.pdf


ALQALAM                                                    174             Vol. 30  No. 1 (Januari-April) 2013 
 

lagi dapat diperhatikan dalam Pasal 8 dalam ayat (1) dan (2) sebagai 
berikut: 

1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.  

2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 
berdasarkan kewenangan. 

 

Merujuk pada upaya memperoleh kekuatan hukum waris 
nasional sebagai sumber hukum formal di Indonesia, dimana dalam 
UU RI Nomor 7 Tahun 1989 dan hasil amandemennya tidak secara 
tegas menunjukkan mengenai ketentuan penyelesaian waris 
berdasarkan hukum Islam, sementara perkembangan masyarakat dan 
kebutuhan akan jaminan dan kepastian hukum mengenai kewarisan, 
maka penulis berpendapat bahwa Kompilasi Hukum Islam harus 
diangkat menjadi sumber hukum formal sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
peraturan Perundang-Undangan. Hal di atas telah ditunjukkan pula 
dengan pemisahan masalah perwakafan yang diatur dalam KHI, 
kemudian menjadi tersendiri dengan diatur dalam UU RI Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Perwakafan. 

Kedudukan UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama yang kemudian telah diubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 
2006 sebagai hukum formal di Indonesia, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 49 yang secara spesifik membicarakan masalah yang berkaitan 
dengan waris, secara hukum materiil kewarisan belum secara 
berkekuatan hukum, detil  dan diajukan secara seragam, misalnya 
bagaimana mengatur mengenai penentuan siapa ahli waris, penentuan 
harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, 
pembagian harta peninggalan. Artinya, kedudukan KHI sebagai diatur 
dalam tingkatan berupa Inpres bila dikaitkan dengan hierarki 
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perundang-undangan sesuai dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2011 
belum penuh memperoleh kekuatan hukum, kalaupun banyak 
pendapat ahli bahwa KHI telah sesuai dengan hukum Islam, termasuk 
di dalamnya mengenai wasiat wajibah. 

Kekuatan hukum yang ditimbulkan dari adanya pengaturan 
waris di UU RI tentang Peradilan Agama, khususnya dalam Pasal 49 
merupakan rujukan dikeluaarkan KHI melalui Inpres, ketika kekuatan 
politik untuk menyusunnya dalam perundang-undangan yang lebih 
tinggi, misalnya setingkat UU RI, membutuhkan perjuangan politik 
tinggi. Padahal cantolan Pasal 49 dan Pasal 107 UU RI di atas, pada 
satu sisi sudah diterjemahkan dalam bentuk aturan mengenai 
bagaimana yang disebut dengan hukum Islam itu, yaitu dalam KHI, 
tetapi pada sisi lain hanya sebatas Inpres.     

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU RI 
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU RI 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memiliki derivasi bagi 
adanya sumber hukum materiil, yang kemudian diatur dalam Inpres 
RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Secara substansi pengaturan 
untuk kebutuhan adanya perundang-undangan yang diharapkan 
menjadi rujukan matriil mengenai permasalahan waris dalam 
penyelesaian sengketa harta peninggalan pewaris di Pengadilan 
Agama, maka kedudukan KHI telah dikatakan dapat mewakili 
dan/atau adanya keseragaman rujukan bagi Pengadilan Agama di 
seluruh Indonesia, termasuk pengaturan ketentuan kewarisan seperti 
diatur dalam Pasal 185 KHI. Artinya, kedudukan KHI yang mengatur 
kewarisan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjamin 
adanya rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, walaupun 
diatur dalam bentuk Inpres. 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang banyak 
dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum, meskipun sesungguhnya 
bahwa tujuan hukum tidak hanya masalah keadilan, tetapi berbicara 
juga tentang kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum 
harus mengakomodasikan ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada 
yang berpendapat, di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan 
merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat 
merupakan tujuan hukum satu-satunya.35  

Hukum, dalam arti yang sebenarnya, pertama-tama dan 
terutama dimaksudkan untuk mencapai kebaikan umum, meskipun 
soal tercapai tidaknya kebaikan umum tersebut menjadi tanggung 
jawab baik warga masyarakat secara individual maupun masyarakat 
secara keseluruhan. Oleh karenanya, pembuatan atau perumusan 
sebuah peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya, adalah 
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menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan atau individu yang 
memiliki wewenang.36  

Hukum itu hanya berlaku efektif dalam masyarakat (aplikasi 
dimensi horizontal), apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang 
diyakini kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu 
diberlakukan. Apabila ada produk  hukum yang tidak   sejalan atau 
bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh 
bangsa Indonesia (terutama oleh umat Islam, yang merupakan 
mayoritas), maka konsekuensinya, hukum itu pasti tidak akan bisa 
dilaksanakan, sebagaimana seharusnya hukum berlaku. Bahkan, 
mungkin hal itu akan menjadi pemicu pertentangan antara rakyat 
dengan penguasa, sebab rakyat memandang bahwa penguasa telah 
menyimpang dari nilai- nilai kebenaran yang diyakininya. Sebaliknya, 
apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan 
yang hidup dalam masyarakat, maka hukum itu akan mudah diterima 
dan dilaksanakan oleh mereka. Karena pada dasarnya penegakan 
hukum37 dan keadilan akan tergantung kepada tiga komponen pokok, 
yaitu (1) diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan 
aspirasi masyarakat, (2) adanya aparat penegak hukum yang 
profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral 
yang tinggi, dan (3) adanya kesadaran hukum masyarakat yang 
memungkinkan dilaksanakan penegakan hukum tersebut.38  

Hukum  bukan suatu skema yang final, namun terus bergerak, 
berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum 
harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk 
menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai kebenaran. 

Manusia selaku aktor penting dan utama di belakang kehidupan 
hukum tidak  hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan 
hukum, tetapi juga keberanian  mematahkan dan merobohkannya 
manakala hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi 
keberadaannya, yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, 
ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.39  

Teori “keadilan” pada umumnya berkonotasi dalam penerapan 
hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum 
Islam, menurut Juhaya S. Praja, meliputi berbagai aspek kehidupan. 
Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, 
konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid 
meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu 
dengan dirinya sendiri; hubungan antara individu dengan manusia dan 
masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang 
berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang 
terkait.40  
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Karena prinsip keadilan ini pulalah kiranya lahir kaidah yang 
menyatakan bahwa hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat 
sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan: 
kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu 
sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder 
(dharūriyy atau hājjiyy). Suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum 
Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari 
prinsip keadilan adalah kaidah yang berbunyi: “Perkara-perkara dalam 
hukum Islam, apabila telah menyempit maka menjadi meluas; apabila 
perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.41  

Menurut aliran sosiological yurisprudence, hukum yang baik haruslah 
hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (living 
law). Aliran ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam 
pembangunan hukum di Indonesia.42  

Hukum Islam Indonesia masa kini masih belum terwujud 
sebagaimana yang diharapkan bersama atau mungkin juga belum 
terpolakan secara jelas. KHI yang lahir pada tahun 1991 dianggap 
sebagai satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia 
dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Bahkan, lebih jauh, 
KHI juga merefleksikan tingkat integrasi yang tinggi antara visi 
keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan.43 Berkenaan dengan 
kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, dapat diukur oleh 
unsur-unsur sistem hukum nasional, antara lain:  

Pertama, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah 
Pancasila dan UUD 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Instruksi 
Presiden dan dalam Penjelasan Umum KHI. Ia disusun sebagai bagian 
dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup 
beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus 
merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa 
Indonesia.  

Kedua, ia dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk 
Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, 
yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

Ketiga, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang 
bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. Oleh karenanya, ia 
merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak  ke-Indonesiaan.  

Keempat, saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan 
dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan 
secara theologis dari Penjelasan Umum KHI. Di Bidang Kewarisan 
(Buku II) pola dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari 
kewarisan menurut pandangan Fuqahā„ ke-dalam bentuk qanun.44  
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Hukum kewarisan dapat dinyatakan sebagai hukum yang ideal 
apabila hukum tersebut  sesuai dengan hukum yang hidup dan dapat 
diterima dengan baik di masyarakat, sehingga keberadaannya dapat 
menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat; memiliki 
konsistensi, kejelasan, ketegasan, dan rasionalitas yang tinggi, sehingga 
mudah dipahami dan diterapkan di segala ruang dan waktu, terutama 
oleh aparat penegak hukum; dan memiliki peluang besar terlaksana 
penegakannya serta memiliki kekuatan yang mengikat bagi semua 
pihak, sehingga kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia 
relatif dapat terwujud.  

Hukum kewarisan Islam yang diberlakukan dan dijadikan 
rujukan oleh para hakim di Pengadilan Agama adalah hukum 
kewarisan yang termuat dalam Buku II KHI. Menurut para hakim, 
dalam menyelesaikan kasus pewarisan di Pengadilan Agama, mereka 
hanya merujuk pada KHI karena sejak dikeluarkan Instruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 1991, KHI merupakan pedoman para hakim dalam 
memutus perkara. 

Peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengatur 
kewarisan di Indonesia adalah peraturan yang berisikan  materi hukum 
kewarisan dalam Buku II KHI setelah diadakan penyesuaian dan 
penyempurnaan terhadap pasal-pasalnya. 

Berdasarkan pertimbangan dan orientasi keadilan yang menjadi 
tujuan utama hukum, dalam hal ini KHI, maka pasal-pasal yang perlu 
disesuaikan dan disempurnakan dalam KHI tersebut terutama, antara 
lain, adalah Pasal 177, Pasal 185, dan Pasal 209. 
 
E. Simpulan 
1. Penyelesaian kasus pewarisan yang di dalamnya terdapat ketentuan 

ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) dan anak/orang tua 
angkat yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Banten, telah 
dilaksanakan berdasarkan Pasal 185 dan 209 KHI. Para hakim 
Pengadilan Agama di Banten menerapkan ketentuan Pasal 185 
tersebut tidak hanya kepada para cucu, tetapi juga kepada saudara 
pewaris, dan dalam menyelesaikan kasusnya, menggunakan 
Doktrin Mawali Hazairin. Para hakim pun masih ada yang 
berasumsi bahwa setiap cucu yang orang tuanya telah meninggal 
terlebih dahulu dari pewaris sebagai ahli waris pengganti. 

2. Alasan dimasukkan ketentuan  Ahli waris Pengganti dan Anak 
Angkat dalam KHI merupakan upaya para ulama dan ahli hukum 
Indonesia memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan  bagi para 
ahli waris (anak-anak yang orang tuanya telah meninggal lebih 
dahulu dari pewaris) dan para anak atau orang tua angkat serta 
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memberikan kepastian hukum kepada mereka untuk mendapatkan 
bagian dari harta warisan yang seharusnya diterima oleh orang 
tuanya (seandainya ia masih hidup) dan dari orang tua atau anak 
angkatnya. 

3. Peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengatur 
kewarisan di Indonesia adalah peraturan yang berisikan  materi 
hukum kewarisan dalam Buku II KHI setelah diadakan 
penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pasal-pasalnya.  
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Abstrak 

Artikel ini menggambarkan kepengarangan di Banten dengan 
menganalisa penulis-penulis berikut: Syaikh Yusuf al-Maqassari; Syekh 
Nawawi Al-Bantani; Hoesein Djajadiningrat dan saudara-saudaranya; Gola 
Gong dan penulis-penulis lain dari generasi terbaru. Tulisan ini mencoba 
menyajikan biografi para penulis, karya-karya mereka, dan juga keadaan-
keadaan sosial yang mungkin telah mempengaruhi kepengarangan mereka.  
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Abstract 

This article describes the authorships in Banten by analyzing the authors as 
follow: Syaikh Yusuf al-Maqassari; Syekh Nawawi Al-Bantani; Hoesein 
Djajadiningrat and his brothers; Gola Gong and other new generation authors. It 
also tries to explain the biography of the authors, their works, and social 
conditions that have probably influenced their authorships.  
 
Key words: Authorship, Banten, Syaikh Yusuf al-Maqassari, Syekh Nawawi 

Al-Bantani, Hoesein Djajadiningrat and Gola Gong 
 
 
 
 
A. Introduction  

Hoesein Djajadiningrat states that Babad Banten is the oldest 
chronicle in Java which emerged in the second period of the 17th 
century, or about in 1662 or 1663.1 In the history of Banten, it was the 
time when Sultan Ageng Tirtayasa ruled.  Babad Banten, therefore, 
confirms that authorship in Banten has existed since hundred years 
ago. Bantenese manuscripts, even though they are not discussed here,  



Bantenese Authors and  Their Works;                  185                                Ade Jaya Suryani 

A General Overview 

substantiate the fact.  Moreover, Banten had Syaikh Yusuf al-
Maqassari, the friend and son-in-law of the sultan, who wrote a 
number of books on sufism. Even though he was born in Macassar, 
like Sri Lankans and South Africans, Bantenese people claim he was a 
Bantenese. Almost one–and-a-half centuries later, the very well 
known ulama, Syaikh Nawawi al-Bantani, was born in Tanara, who, 
according to Snouck Hurgronje, devoted his life to writing.  

The statement of Hoesein Djajadiningwat is affirmed by his 
elder brother, Achmad Djajadiningrat. Through his memoir, 
Herinnering van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat, it is known that the 
descendants of the sultans always recorded important events in their 
families. The book also states that the Baduy tribe who in the present 
day disallow themselves to have formal education, used to read poems 
when they visited the rulers.2 Moreover, from the history of the press 
in Banten, the description of authorship in Banten becomes clearer.  

The following paragraphs will discuss Bantenese authors and 
their works. They are grouped into three periods. Each period is 
marked by the dominance of certain types of works. They respectively 
cover the periods of religious, social and cultural, and fictional works. 
This categorisation is not in a strict way, meaning that there are other 
kinds of work in each period. It is also marked by the languages which 
are utilised in the works. Most, not to say all, works in the first group 
are in the Arabic language and script, most of the works in the second 
group utilise Dutch, while a small number were in Indonesian and 
English, and most of the works in the last group use Indonesian. 
Besides such a categorisation, academic authorship is also addressed 
in short. The first group is represented by Syaikh Yusuf al-Maqassari 
and Syaikh Nawawi al-Bantani, the second by the children of 
Djajawinata, and the third by Gola Gong and some other writers. The 
word ‗Banten‘ is understood in a loose manner.  
 
B. The Authors and Their Works  
1. Syaikh Yusuf al-Maqassari and Syaikh Nawawi al-Bantani  

1.a. Syaikh Yusuf al-Maqassari  
The first Bantenese man who can be proven to have been an 

author is Muhammad Yūsuf b. ‘Abd Allāĥ Abū al-Mahāsin at-Tāj al-
Khalwati al-Maqassari, henceforth Syaikh Yusuf al-Maqassari, or al-
Maqassari. He was a unique figure. As a man born in Makassar he was 
Makassarese. Bantenese people claim he was Bantenese because he 
became the son-in-law of Sultan Ageng Tirtayasa and lived in Banten 
for 18 years before he was exiled by the Dutch to Ceylon. Based on 
such a claim, I include him into the category of Bantenese authors. 
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Moreover, Ceylonese and South Africans make the same claim as 
well. The former president of South Africa, Nelson Mandela, for 
example, declares that he is one of the Africa‘s greatest sons. The 
writers Farid Esack and Suleman Essop Dangor state that he is an 
important Muslim in the history of Islam in South Africa.3  

Al-Maqassari was born on 3 July 1626 in Makassar, Sulawesi. 
From an early age he learned religion from Daeng ri Tasammang. 
More specifically he learned Arabic, fiqh, Islamic doctrine, and Sufism 
from Sayyid Ba ‘Alwi b. ‘Abd Allāĥ Al-‘Allāmaĥ Ath-Thāĥir, an Arab 
who lived in Bontoala. When he was 15 years old, he continued his 
studies in Cikoang. There he was taught by Jalāl Ad-Dīn Al-Aydid, a 
religious teacher from Aceh who finally came to live there.4 After 
leaving Cikoang, al-Maqassari married a daughter of Sultan Gowa, 
‘Alā‘ ‗Ad-din, who is also known in Makassar as Mangarangi Daeng 
Maurabiya. In Arabia he married twice. The first time was with a 
daughter of an imam of the syafi‘i school of thought and the second 
was with a Sulawesinese woman in Madina.5 Afterwards, on 
September 1644 he sailed to Arabia on a Malay ship, but before 
reaching the destination he stopped off in Banten. At the time Banten 
was ruled by Abū al-Mafakhir ‘Abdul-Qadīr (1626-1651). Besides 
being a centre of business, it was also a centre of Islamic studies.  In 
Banten Yusuf al-Maqassari was close to Pangeran Surya, also known 
as ‘Abd al-Fatah, or later as Sultan Ageng Tirtayasa.  

From Banten he continued his travel to Arabia by way of Aceh. 
Azyumardi Azra assumes that Yusuf al-Maqassari followed his teacher 
al-Raniri, going to India, and was taught by the teacher of ar-Raniri,  
‘Umar b. ‘Abd Allāh Ba Syayban. From the Gujarat seashore he 
resumed his journey to Yemen. Here he studied with Muhammad, b. 
‘Abd al-Baqi al-Naqsyabandi, Sayyid ‘Ali az-Zābidi, and Muhammad, 
b. al-Wājiĥ as-Sa‘di al-Yamani. From Yemen he travelled to 
Haramayn. There he had teachers such as Ahmad Al-Qusyasyi, 
Ibrahīm al-Kurāni, and Hasan al-‗Ajami. His other teachers were 
Muhammad al-Mazru (al-Madani), ‗Abd al-Karīm al-Lahūri, and 
Muhammad Muraz asy-Syami. His quest for knowledge did not stop 
there. From Haramyn he went to Damascus to study under ‗Ayub b. 
Ahmad b. ‗Ayyub al-Dimasyqi (1586-1661). Afterwards, he studied in 
Istanbul.6 

In his works Syaikh Yusuf al-Maqassari does not mention what 
kind of knowledge he was taught. Nevertheless, Azyumardi Azra is 
sure that besides studying sufism he also learnt hadīts, tafsīr, fiqĥ, and 
other religious teachings. It is also not known how long he spent time 
to study in these countries. Van Bruinessen, as quoted by Azyumardi 
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Azra, affirms that he returned to the archipelago in 1664 or 1672. 
However, he states that he does not have any data which supporting 
any of the opinions.  

The different opinions also occur concerning the return of 
Yusuf al-Maqassari, whether or not he returned from his studies to 
Makassar. The first states that from Arabia he went back to Gowa. 
Since he found the society was un-Islamic he left Gowa and returned 
to Banten. There he had students such as Nūr ad-Dīn, b. ‘Abd al-
Fattāh, ‘Abd al-Basyīr ad-Darīr, and ‘Abd al-Qadīr Karaeng Jeno.7 
Azyumardi Azra does not support this opinion. He is sure that Syaikh 
Yusuf al-Maqassari left Arabia for Banten and eventually  decided to 
live here. As written earlier, before travelling to Arabia he stopped off 
in Banten. In this kingdom he formed a friendship with Pangeran 
Surya, who became the sultan of Banten when Syaikh Yusuf al-
Maqassari was there for the second time. After returning from the 
Middle East, by marrying Syarifah, he became the son-in-law of 
Sultan Ageng Tirtayasa. He also became a member of the advisory 
board of the Sultan.8 Knowing that Al-Maqassari was in Banten, 
Sultan Gowa requested him to return to Gowa, but he did not fulfill 
the wish. As a solution, he sent his student adh-Dharīr. In the royal 
family his brother-in-law ‘Abd Qohhār can be said to be his most 
prominent student. Azra even strongly assumes that the departure of 
‘Abd Qohhār to Mecca and Istambul was based on his 
encouragement.9 

In Banten Syaikh Yusuf al-Maqassari was not only involved in 
religious matters, but also in political ones. He, together with Sultan 
Ageng Tirtayasa, fought against the Dutch. After his father-in-law was 
caught by the Dutch and sent to Batavia, he was caught and exiled to 
Ceylon. He spent more or less one decade in this region. When he 
was there he wrote books based on requests of his friends, students, 
and Muslims in general.  Silaniyyaĥ and Safīnaĥ an-Najaĥ are examples 
of these. It is also known that in Ceylon he got married and had 
descendants, and it is from them that people know the works of Al-
Maqassari which were written there.10 The exile of Al-Maqassari from 
Banten to Ceylon, which was intended to prevent any further 
rebellions, did not disconnect the relationship between him and 
people outside Ceylon. Ceylon, as it is known, was a transit place for 
hajj pilgrims which enabled him to entrust his books to be brought to 
the archipelago. He still even was in contact with ulamas in India, 
such as Sidi Matilaya, Abū al-Ma‘āni Ibrāhīm Minhan, and Abu ash-
Shiddīq, b. Muhammad Shādiq. In fact, besides the hajj pilgrims 
carrying the books from Ceylon to the archipelago, they carried books 
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from the archipelago to Ceylon as well.  
When he was banished to Ceylon, Sultan Gowa ‘Abd Jalīl 

(1677-1709) requested the governor of Macassar to bring him back to 
Makassar, but the request was ignored. In 1693 Syaikh Yusuf a-
Maqassari and 49 other people were exiled even further, namely to the 
Cape of Good Hope in South Africa, transported on De Voetboog. 
They arrived there on 2 April 1694 and lived in Zandvliet. Just as in 
Ceylon, here he also taught his students, but there is no information 
stating that he wrote a book in this region. More strictly than in 
Ceylon, in the new place they were forbidden to hold religious 
meetings. The Dutch also ordered to convert them to Christianity. 
On 22 May 1699 he died in Cape Town and was buried  at Faure. His 
followers and descendants were finally permitted to return to 
Makassar. Some of them decided to stay on in Africa, while most 
chose to return. Those who returned to the archipelago voyaged by 
the ships De Liefde and De Spiegel in 1704. On request of Sultan 
Gowa, the body of Syaikh Yusuf al-Maqassari was shipped to 
Makassar, arriving on 5 April 1705, and  on the day after he was 
buried in Lakiung.11 
 

1.b. His Works and Books on Him  
As an author whose education came from the Middle East, it is 

not surprising that Syaikh Yusuf a-Maqassari wrote in Bugise, 
Javanese, and Arabic.12 This is very possible, since he spent his life in 
Makassar, Banten, and the Middle East. Although he learned fiqh, 
tafsir, and islamic doctrines, most of his books are about sufism.13 He 
wrote al least 25 books. Al-Barakaĥ as-Sailaniyyaĥ (The Blessing of 
Ceylon) contains information about the way to follow the sufistic 
path, such as the kinds and times of dzikir (remembering), of syahādaĥ 
(confession), and muraqabaĥ (the way to approach God). In his 
opinion, in this book, there are three ways to remember God: dzikr 
an-nafi wa al-itsbāt by reciting ―lā ilāĥa illā Allāĥ‖,  dzikir al-mudjarrad wa 
al-jalālaĥ, by reciting  ―Allah‖, and  dzikir al-isyāraĥ wa an-anfas by 
reciting ―hu‖. Afterwards, he divides syahadah into two kinds: ‗asy-
syahādaĥ al-mukhtashshaĥ and asy-syahādaĥ al-muthlaqa. The first one is 
the words Asyhadu an lā ilā ĥa illā Allāĥ wa asyhadu anna Muhammad ar-
Rasūlu Allāĥ‟, and the other is „Asyhadu an lā ilāĥa illā Allāĥ wahdaĥu lā 
syarīka  laĥu wa asyhadu anna muhammad ‟abduĥu wa rasūluĥu‘. He states 
that there are three reasons why people approach God. These three 
are because they fear God‘s torture, fear being apart from God, and 
know that God is closer than their own soul.14 

Al-Fawā„ih al-Yusūfiyyaĥ fī Bayān Tahqīq ash-Shūfiyyaĥ was written 
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as his answer to the people who asked him about a number of 
religious matters. He suggested the people to read the Quran and 
strengthen their tauhīd (the uniqueness of God), besides performing 
the practical religious obligations. Being patient, syukr (to thank God), 
being faithful, and being honest were also his  recommendation to 
them. Like Al-Fawā„ih al-Yusūfiyyaĥ fī Bayān Tahqīq ash-Shūfiyyaĥ, in his 
Hasyiyyaĥ he also explains the meaning of syahādaĥ, which means that 
any power is from God, none besides Him can give and take the 
power. It is almost the same as the previous books, Kaifiyyaĥ al-Munfi 
wal Itsbāt bil Hadīts al-Qudsi, written in Ceylon, explains that the people 
had to remember God  (dzikir) at all times since the Prophet 
Muhammad had done so. In this book he provides information on 
how to repent.   

The content of Matalib as-Salikin is similar to that of his other 
books. In this book he explains the Uniqueness of God as the 
foundation of becoming a Muslim. According to him, a Muslim must 
believe in the concept of tauhīd (the  Uniqueness of God) and ma‟rifaĥ 
(the knowledge on God), and perform ‘ibādaĥ (worship). This order 
can be seen as a three: tauhīd is the stem; ma‟rifaĥ is the branch and its 
leaves, while the ‘ibādaĥ is its fruits. The teaching that Allah is 
different from others is restated by him in An-Nafahat as-Saylaniyyaĥ. 
Through this book he suggests the reader have a religious teacher 
who can advise and guide him. The teacher is like a prophet while he 
was still alive. After the prophet dies, the teacher succeeds him to 
guide the followers of the prophet. Moreover, he also teaches the 
ways of approaching himself to God. The same explanations about 
the Uniqueness of God, the ways to approach Him and how to repent 
are also present in his other books.15 

As an ulama-writer who had studied overseas and made 
contributions to the dissemination of Islam in the archipelago, 
Ceylon, and South Africa, his life and works have been much studied 
by scholars. Tudjimah, in a seminar in Yogyakarta in 1970, presented 
his paper Seh Yusuf Makasar 1626-1699. Afterwards, in 1987 he wrote 
the biographical book of Syaikh Yusuf, Syekh Yusuf Makasar: Riwayat 
Hidup, Karya dan Ajarannya, published by Departemen Pendidikan dan 
Kebudyaaan. To complete the writing of the book he utilised 
manuscripts as the source. Nontheless, he seemed unserious in 
writing the book. He just picked any information and put it in his 
book. The way he managed the information is also confusing. 
Information on certain pages is often found on the other ones. 

A Critical Biography of Shaykh Yusuf is a thesis of Suleman Essop 
Dangor at the University of Durban-Westville in 1982. It fully 
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discusses the life of Yusuf al-Maqassari from his birth and early life, 
his resistance to the Dutch when he was in Banten, his exile to and 
influence in the Cape Town, and his contributions. In 1983 Yasasan 
Lakipadada published a book of Daeng Rapi H.A. Massiara Syekh 
Yusuf Tuanta Salamaka Dari Gowa. A year later, in 1984, Nabilah Lubis 
submitted her thesis to IAIN Jakarta entitled  Zubdaĥ al-Asrār Fī 
Tahqīq Ba‟dh Masyārib al-Ahya  (Study Tentang Ajaran Syekh Yusuf Attaj). 
In the thesis, an analysis from the perspective of philology is given. 
However, she affirms that she used only one manuscript, for the lack 
of funds and time.  

Although the dissertation of Azyumardi Azra, The Transmission of 
Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-
Indonesian `Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries16, does not 
specifically deal with Syaikh Yusuf Al-Maqassari, it is said that he was 
one of the most important ulamas in the reform of Islam in the 
archipelago in the 17th century, besides Nur al-Din al-Raniri and ‗Abd 
al-Ra‘uf al-Sinkili. His biography and teachers are also presented.   

Other works concerning Syaikh Yusuf al-Maqassari keep 
appearing.  Syekh Yusuf: "Singa dari Gowa": Ulama Berkaliber Internasional 
of Solichin Salam was published in Jakarta in 1994, by Yayasan 
Pembina Generasi Penerus Indonesia. In the same year Abu Hamid‘s 
Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi, dan Pejuang was published by 
Yayasan Obor Indonesia. Moreover, a short biography of Syaikh 
Yusuf Al-Maqassari is present in  Jejak-jejak Pahlawan: Dari Sultan 
Agung Hingga Syekh Yusuf of Y.B. Sudarmanto which was published by 
Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) in 1996. Ten years later,  
Jejak-Jejak Spiritual Syekh Yusuf Abu l-Mahasin Hadiyatu l-Lah. Taju l-
Khalwati: Tuanta Salamaka, Sufi dan Pahlawan Gowa of M. Sirajuddin 
Bantang was published by Pustaka Refleksi.   

Syaikh Yusuf Al-Maqassarin, who was exiled to South Africa 
and regarded as having played important roles there, is discussed by 
Nabilah Lubis in The Role of Shaykh Yusuf in Establishing the Muslim 
Community in Cape Town (2005). His role is also the topic of Azyumardi 
Azra‘s paper Shaykh Yūsuf: His Role In Indonesia And South Africa 
(2005). A year later Nabilah Lubis‘ thesis at IAIN Jakarta, somewhat 
edited, was published by Mizan in cooperation with Fakultas Sastra 
Universitas Indonesia and Ecole Francaise d‘Extreme-Orient, under 
the title,  Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makasari: Menyingkap Intisari Segala 
Rahasia.  
  

2.a. Syaikh Nawawi al-Bantani  
 The second prominent author in the authorship of Banten is 
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Syaikh Nawawi al-Bantani who was born in Tanara, Serang, Banten, 
in 1815. As in the time of Syaikh Yusuf al-Maqassari, Banten in the 
period of Syaikh Nawawi was still Islamic. From what he experienced 
in Banten Achmad Djajadiningrat affirms Banten was Islamic and 
even the most religious among other regions in the archipelago. 
Syaikh Nawawi and Achmad Djajadiningrat lived in the same period 
although the first was much older than the latter.  

Syaikh Nawawi is the popular name of Abu ‘Abd al-Mu‘thi 
Muhammad B. ‘Umar B. ‘Arabi at-Tanari al-Bantani Al-Jāwi al-
Nawāwi, henceforth Syaikh Nawawi or Nawawi. He was born in 1814 
(1230 H) in the village of Tanara, Tirtayasa, Serang, Banten, and died 
in Mecca, Saudi Arabia in 1897. He was the first of six children of the 
penghulu Umar and the native villager Jubaidah. Ahmad Syihābuddīn, 
Sa‘id, Tamin, Abdullah, Syakilah, and Syahriah were his brothers and 
sister. Umar died when Syaikh Nawawi was 13 years old.17  

Pertaining to his education, he acquired his first education from 
his father, and further education from Hajji Sahalin in Banten and 
Raden Hajji Yusuf in Purwakarta, Karawang, West Java. Afterwards, 
he and his brothers travelled to Mecca to do hajj. After finishing his 
hajj, Nawawi remained there for approximately three years to study.18 
The ulamas Sayid Ahmad Nahrāwi, Sayid Ahmad Dimyāti, Sayid 
Ahmad Zain Dahlan, Khatib Sambas, ‘Abd al-Ghani Bima, and Yusuf 
Saumbulawini, Ahmad Nahrawi, and Yusuf al-Daghistani were his 
teachers. However, Hurgronje notes that his real teachers were the 
Egyptian Yūsuf Sumbulawênī, Nahrāwī and ‘Abd al-Hamīd 
Daghestānī.19 In Madina he studied under Syaikh Mohammad Khotib 
Alhambali. Moreover, he also persuaded his education in Syria and 
Egypt.20 In 1833 he returned to Banten, but then he decided to come 
back to Mecca. There is no exact reason why he did not live in Banten 
but chose Mecca as the place to spend his life. One opinion states 
that he could not bear the Dutch‘s pressure and another says that he 
felt comfortable with the educational system there.21  

Furthermore, Hurgronje writes that ―Every morning, between 
7.30 and 12 noon, he gives about three lectures, calculated according 
to the requirements of his numerous pupils‖.22 Some of his students 
are from Jawah, whom then became leading ulamas such as KH 
Khalil Madura (East Java), KH Hasyim As‘ari Jombang (East Java), 
KH Raden Asnawi Kudus (Central Jawa Tengah), KH Asy‘ari of 
Bawean, KH Nahjun of Tangerang, KH Tubagus Mohammad Asnawi 
of Caringin (Banten), KH Ilyas of Serang, and KH ‗Abd al-Ghaffar of 
Serang.23 His devotion to writing is described by Snouck by stating, 
―Personal ambition leads Nawawi only to activity in the literary 
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sphere.‖24 Besides, he asserts, ―The most highly esteemed leaders of 
the intellectual movement originate in most cases from Banten‖.25 
And one of them is Syaikh Nawawi.  

   
2.b. His Works and Books on Him   

It is said that Syaikh Nawawi has wide knowledge, not only in 
the field of religion, but also in that of war and governmental science. 
His books became important works of reference in educational 
institutions in Asia, especially in Indonesia and in the Middle East. 
Brockelman classifies his works into tafsir, fiqh, dogma, mysticism, 
stories of the Prophet, Arabic grammar, and rhetoric.26 In the field of 
tafsir includes Marah Labid li Kasyf Ma‟nā al-Qur‟ān al-Majīd, or as it 
also is called At-Tasfīr al-Munīr li Ma‟ālim at-Tanzīl al-Musfir ‟an Wujūh 
Mahāsin at-Ta‟wīl, which was published in Cairo in 1205 A.H. This 
book can be said to be the original work, while others are only his 
commentaries on other writers‘ books.   

Tausyīh  or Quth al-Habīb, Marāqi al-‟Ubūdiyyaĥ, Al-Fathul Mujīb, 
Al-‟Iqd ats-Tsamīn, and Kāsyifaĥ as-Sajā are his books on fiqh. In the 
field of dogma he wrote Dhari‟at al-Yaqīn, Nur azh-Zhallām, Tijān ad-
Darāri, Qatr al-Ghaits Syarh Masā„il Abī al-Laits, Hilyaĥ as-Sibyān, Fath al-
Majīd, and Timār al-Yani‟aĥ, while in the field of mysticism he wrote 
Salim Fudhalā, Qāmī‟ at-Tughyān, and Mishbah azh-Zhulām. In the 
category of stories of the Prophet are Fath ash-Shamad al-‟Alīm ‟ala 
Maulid asy-Syaikh Ahmad ibn al-Qāsim wa al-Bulūgh al-Fauzi lil Bayān 
Alfāz mawlid ibn al-Jauzi, Targhib al-Mustaqin li Bayān Manzhumāt Zayn al-
‟Abidīn al-Barzanji, Ad-Durār al-Bahiyyaĥ, and Al-Ibrīz ad-Dāni fī Maulid 
Sayyidinā Muhammad as-Sayyid al-‟Adnāni. Moreover, on Arabic 
grammar he wrote Kasyf al-Murutiyyaĥ ‟an Sitār al- Jurūmiyyaĥ and Al-
Fushūsh al-Yaqūtiyyaĥ. Eventually, in the last category, rhetoric, he 
wrote Lubab al-Bayān fī „ilm al-Bayān, Tanqīh al-Qaul al-Hatsīts, Niĥāyaĥ 
az-Zain, Nashā„ih al-‟Ibād, and Al-Futuhāt al-Madaniyyaĥ.   

Furthermore, as a prominent author, many works on him have 
been published. These are, for instance, Chaidar‘s investigation which 
was written under the title Sejarah Pujangga Islam Syech Nawawi 
Albanteni, Indonesia, published by Sarana Utama in 1978. To get the 
data he visited the descendants of Nawawi in Surabaya, Banten, and 
Mecca. However, since this book refers only to one book, the data is 
not complete. In 1992 Sri Mulyati wrote Sufism in Indonesia: An 
Analysis of Nawawi Al-Banteni‟s “Salalim Al-Fudhala‟”.  It is her MA 
thesis submitted to McGill University. 

As has been stated, most of Nawawi‘s works are his 
commentaries on other writers‘ books. Only Marah Labid can be said 
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to be his original work. It seemingly attracted Alex Soesilo Wijoyo to 
make it the topic of his dissertation Shaykh Nawawi of Banten: Texts, 
Authority, and the Gloss Tradition,  which he submitted to Culumbia 
University in 1997. 

In 2003 there were at least two researchers who wrote about 
Syaikh Nawawi al-Bantani. Hermeneutika Al-Qur‟an Di Indonesia: Suatu 
Kajian Terhadap Kitab al-Tafsir al-Munir Karya KH. Nawawi Banten is 
Mamat S. Burhanuddin‘s dissertation at Universitas Islam Negeri 
Jakarta. It was then published as a book by UII Press Yogyakarta in 
2006, entitled Hermeneutika al-Qur‟an ala Pesantren (Analisis Terhadap 
Tafsir Marah Labid karya K.H. Nawawi Banten). Asep Muhamad Iqbal, 
the student at Leiden University, wrote Understanding Jews and Christians 
in The Qur‟anic Commentary Syekh Nawawi Banten (1813-1897) as his MA 
thesis. It was then published by Teraju in 2004 with the title Yahudi & 
Nasrani dalam Al-Qur‟an: Hubungan Antaragama Menurut Syaikh Nawawi 
Banten. Besides the books, there are a lot of other books that do not 
spesifically discuss him and his books. Nontheless, they mention him. 

  
2. The Children of Raden Bagoes Djajawinata and the Support 

of Snouck Hurgronje 
The children of Raden Bagoes Djajawinata played very 

important roles in the literary tradition in Banten. Their father had a 
futuristic view that, in the words of  his oldest son Pangerang Aria 
Achmad Djajadiningrat (henceforth, Achmad), such a view was only 
owned by a very pious man.27 Djajawinata‘s belief in the future of 
East Indies urged him to give his children Dutch lessons and send 
them to western schools. In this case, Snouck Hurgornje was an 
indispensable figure in the development of their education. In his 
autobiography Achmad writes, ―All of my family has moral duty to 
him. He has influenced my mind and ideal until the end of my tenure. 
I have paid attention to and appeciated all of his instructions and 
advices‖.28 Snouck Hurgronje‘s roles are apparent in the next 
paragraphs.  

Before coming to the archipelago in 1889, Snouck Hurgronje 
(Oosterhout, 8 February 1857 – Leiden, 26 June 1936) came to Mecca 
to conduct research for his Ph.D. dissertation on Mecca under the 
supervision of M.J. de Goeje (1836-1909). He first landed in Jeddah 
on 28 August 1884. To go to Mecca, he collected information about 
Mecca and made friendship with many people. Besides his 
‗compelling personality‘ and deep knowledge on Islam and languages; 
his camera, a new and rare device at that time, benefitted him very 
much in making a social relation.  Afterwards, from the relation he 
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had to choose a travel companion to acompany him to Mecca and 
guarantee his personal safety. The choice fell to Aboe Bakar 
Djajadiningrat (1854-1914), a noble family member from Banten who 
had lived and studied for five years in Mecca. In his Mekka, Snouck 
Hurgronje writes that many Bantenese people studied in Mecca and 
even the most leading religious leaders were from the region. 
Nonetheless, he stayed in Arabia less than a full year ―and less than 
half of that in Mecca proper‖. ―He did not even participate in the 
pilgrimage at all, since he was forced to leave Mecca just before the 
season.29 

When he was in Arabia Witkam writes that Snouck Hurgronje 
converted into Islam and made his conversion public on on 5 January 
1885. The conversion was followed by his Islamic name ‘Abd al-
Ghaffār. A passage in his diary describing a process of circumcision is 
deemed to be his circumcision. Many consider that he may not have 
converted, but pretended to be a Muslim. However, Witkam believes 
that he is a Muslim but if he is a Mu‟min, only God knows.30  

After no more than a year in Arabia, in early August 1885 
Snouck Hurgronje had to leave Mecca and Arabia based on the order 
of the Turkish governor. A rumour was spreaded by the vise-consul 
of Franch in Jeddah that ‘Abd al-Ghaffār was actually an archeologist 
who sought antiquities. With the help of Raden Aboe Bakar, P.N. van 
der Chijs and other friends he returned to Leiden. In the city he 
started to annotate Meccan proverbs and sayings and write two 
volumes on Mecca. The first one is ―a historical study on the city of 
Mecca and its rulers‖ and the second one is ―the account of the public 
and private life of the Meccans, of the traditional educational system 
in the Great Mosque, and, last but not least, of the life of the Jāwa 
colony in Mecca, the Southeast Asians who had chosen to live in the 
Holy City for a while.‖31 The way he performed and wrote the 
research, which is now called ethnography, was inspired by E.W. Lane 
(1801-1876).32 His final pages of Mekka made the Minister of Colonial 
Affairs, L.W.C. Keuchenius interested in choosing him as the 
governor advisor on indigenous, Arab and Islamic affairs. Snouck 
Hurgronje then voyaged to the Netherlands East Indies in 1889 and 
spent the next 17 years in the archipelago. He spent most of his time 
in Batavia, but he also visited some regions in Banten. 

Achmad writes, ―He has not lived here long yet, but he has 
been sure that a generation in Java that has enough sciences in all 
branches must be developed.... Tirelessly he seeks chances for the 
indigenous to persue science and receive high education.‖33 To 
acquire this goal, in 1890 Snouck Hurgronje for the first time fostered 
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a son and educated him and sent him to a Hoge Burgerlijke School. The 
son was himself, Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat.34 Pertaining 
to Snouck Hurgronje‘s intention to better Javanese people‘s 
education, some give statements. Mohammad Hatta groups Snouck 
Hurgornje his colleagues such as Mr. Abendanon, Mr. Van Deventer, 
Prof. Hazeu etc. as the ethical group who supported Indonesian 
students to have high education.35 Arnoud Vrolijk asserts, ―No 
colonial advisor was more eloquent and insistent in his appeal for 
better education and a large degree of self-government for the 
Indonesian people....‖36  

Although Djajawinata‘s and Snouck Hurgornje‘s effort to send 
Achmad to Leiden University failed, he succeeded in educating 
Hoesein (Djajadiningrat) in Batavia and bringing him to the 
Netherlands. At Leiden University Snouck Hurgronje became his 
academic supervisor until he graduated from his doctoral degree. 
History then recognises him as the first doctor and professor in 
Indonesia. Djajawinata himself was a Regent of Serang. This son of 
Regent Pandeglang Raden Adipati Aria Natadiningrat and Raden Ajoe 
Wargakoesoema was born in Pandeglang in 1854, and died in 1899. 
His wife Ratoe Salehah, the daughter of Ratoe Bagoes Moehammad 
Isfak, was born in Cipete, Serang, in 1862, and died in 1903.37  

The patrilineal ancestor of Djajawinata is named Raden 
Wirasuta, the son of the leader of the Cibeo ethnic group in Kanekes, 
Baduy, who was employed by Sultan Ageng Tirtayasa to become a 
soldier. Since his skill in wars satisfied him, he was married to his 
daughter. In 1663 he died when he suppressed a rebellion in 
Lampung. His grandmother‘s father was a ngabehi in Banten kingdom 
who worked in Lebak, while his grandmother Raden Adipati 
Natadiningrat was a demang in Caringin, Pandeglang. From the 
marriage Djajawinata and Ratoe Salehah have Achmad (Ujang), 
Muhammad (Apun), Hasan (Emong), Hoesein (Ace), Hadijah 
(Enjah), Lukman (Ujang), Sulasmi (Yayung), Hilman (Imang), dan 
Rifqi (Kikok). Achmad was born in Kabayan, Pandeglang, Banten, on 
16 August 1877. He obtained his first religious lesson from a religious 
teacher in Kramatwatu. He taught him the Arabic alphabet and 
introduced him to Islamic obligations such as prayer and fasting in 
Ramadan.38 

In this period Banten remained religious. It is described by 
Achmad that Bantenese children commonly went to pesantrens to 
gain religious education. He was one of the students in the 
pesantrens. In Ramadan Bantenese people, from high to low levels, 
were enthusiastic about fasting. They thought that Ramadan was an 



ALQALAM                                                    196             Vol. 30  No. 1 (Januari-April) 2013 
 

opportunity to earn more merit and reduce sins which had been 
committed in the previous months. Every Ramadan the Muslims were 
diligent in performing prayer and reciting the Quran. The yard of 
governmental offices in Banten was often crowded, since the 
mosques did not have enough space. Van Bruinessen notes that 
Bantenese has had such a religious reputation for the past century.39 

After three months studying in a pesantren, Achmad felt that he 
did not make any development. He even had a problem with his 
teacher and friends. His teacher often hit his fingers with a rattan 
stick, and he himself once hit his friend with a small reading board. 
Therefore, his father then commenced to move him to Kaduhileud. 
He asked his brother Raden Djajaprana to give him religious lessons, 
especially teach him to read the Quran. Under very tight supervision, 
he succeeded in learning how to read Arabic sentences and read the 
whole Quran within five weeks. Besides with him, Achmad also 
studied under his cousin. From him he learned  tajwiid,  the 
knowledge of how to read the Quran. Within months he was able to 
memorize the content of the book entitled Nusyah. His achievement 
in learning the Quran made him popular in society. Religious leaders 
praised him. As a result, he was encouraged to decide on a future as a 
religious teacher, rather than as a governmental official.   

He received further lessons from his other cousin, who had a 
pesantren in Karundang. The regulations in this pesantren were very 
strict. From one hour to another the activities of santris were 
determined by the kiyai. Life in the pesantren was very different from 
his life at home. In this pesantren he learnt religious obligations of 
Muslims from the book of Sittin, and Arabic grammar from the 
books of Tafsiran and Jurumiyah. Besides the lessons, the leader of the 
pesantren also taught the students martial arts. The filthy 
surroundings of the pesantren made him ill. He had to go home. 
When he arrived in the house, his father got a letter from his brother 
Raden Adipati Soetadiningrat in Pandeglang asking him to send 
Achmad there. He said that he would open a school. There was a 
teacher from Batavia who was ready to teach Dutch to Achmad, his 
brothers, and other children of Soetadiningrat‘s relatives. However, 
this school had only existed for less than four months. Soetadiningrat 
then asked a clerk to teach the students. After a little progress, the 
teacher fell ill and it was stated that he needed more than six months 
for recovery. 

The effort of Soetadiningrat to provide his relatives modern 
education did not stop there. He kept searching for a teacher. His 
attempts finally succeeded. He found a teacher who could speak 
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English, Dutch, French, Malay and German. In addition, he intended 
the school to be open not only to indigenous people, but also to 
European and Chinese students. Under his teaching, Achmad‘s Dutch 
developed rapidly. But when he found his teacher drunk one morning 
in class, he lost his respect. He decided not to go to school any more. 
He felt afraid of a drunken man. Also, based on his knowledge from 
his religious teachers that being drunk was bad. A part from the 
problems, the school would be a very important part in the history of 
modern education in Banten.40  

His uncle asked him to not stop learning Dutch from him. 
Achmad could not reject his uncle‘s will. Nevertheless, after he found 
his teacher drunk for the second time, he gave up. Accordingly, the 
teacher was dismissed after the uncle found him drunk many times, 
and his behaviour was considered excessive.  Achmad mentions that 
after the 1888 rebellion, it is not clear when, a second class school was 
established in Cilegon. He studied there. In this period he met Snouck 
Hurgronje who asked him to write his own name in Arabic script. On 
the 70th birthday of Snouck Hurgronje, Achmad wrote an article in 
―Djawa‖ stating that Snouck Hurgronje had a will to develop enough 
knowledge in all of its branches in Java and expected indigenous 
people could get higher education. Nonetheless, it was not easy 
because there was a barrier thrown up by European officials who 
thought that the people of Java were not clever enough to obtain 
education as high as that gained by Europeans. Snouck Hurgronje‘s 
choice to foster Achmad in 1890 was opposed by European officials. 
They even showed hostility.41 

In 1890 Engelenberg, an adspirant controleur in Cilegon, 
invited Achmad to come to Batavia to school. In this city he lived in 
Kampschuur‘s house. He was a friend of Engelenberg and a teacher 
at a school in Batutulis. Snouck Hurgronje, whose home was on Gang 
Sentiong asked Achmad to come to his house every Sunday to study. 
There he knew friends of Snouck Hurgronje such as Dr. Brandes, 
K.F. Holle and Sayyid Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya al-
Alawi, Haji Hasan Mustafa, and Raden Aria Bratawidjaja.42  

Before being able to attend lessons in the school, he had to 
increase his ability in Dutch by practising with Kampschuur‘s 
children. Five months later, Kampschuur‘s family left the Dutch East 
Indies for the Netherlands for a vacation. He was entrusted by 
Engelberg to Meister. After the departure of Kampschuur, Achmad 
made less progress in his education. Consequently, Snouck Hurgronje 
moved him to a school in Kebon Sirih where Kruseman became the 
headmaster. After he finished his education at the school, he was 
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offered by Kruseman to continue his studies at an HBS. As a 
preparation he taught Achmad French. In 1893 Achmad followed the 
examination to enter the HBS and succeeded. Feeling happy, Snouck 
Hurgronje bestowed him books of van Lennep. Because at a later 
time Achmad suffered from illness, he was asked by Snouck 
Hurgronje to live in Postman‘s house, where indigenous HBS 
students lived. In this period he had many problems with his 
education. Consequently, he had to repeat his study in the next one 
year.43 

A few months before he took the final examination for the 
HBS, he engaged to Raden Adjeng Lenggang Kentjana, a daughter of 
the Galuh regent. At this time he added ―Djajadiningdat‖ as his family 
name which was followed by his brothers. In the same year his 
brother Moehamad graduated from an OSVIA in Bandung, Hassan 
continued to the second year of  the HBS, and Hoesein entered an 
HBS. Influenced by Snouck Hurgornje‘s suggestion, Djajawinata 
intended to send Achmad to a university in the Netherlands. Based 
on the plan, he would have gone on 16 July 1899. But it never 
happened since his father died one day before he was to leave.44 One 
of his descendants told me that one of the reasons why he fell sick is 
that he did not have enough money to send Achmad to the 
Netherlands. Therefore, he decided not to go to the Netherlands. 
Later he worked occupying the position of his later father and 
married his fiancée.  

Furthermore, he became apprentice in the office of a district 
attorney. On 8 September 1899 he became a secretary of the 
Controleur. At another time he also became a member of Landraad in 
Serang and of the Mindere Welvaart Commissie in 1902. When Snouck 
Hurgronje left the archipelago in 1907 Achmad was awarded the title 
―Aria‖ and ―Adipati‖ in 1909.45 On 18 May 1918 the Volksraad was 
established by General Governor Graaf J.P. van Limburg Stirum and 
led first by Dr. Koningsberger. It was the beginning of Achmad‘s 
involvment in politics. The leadership of the Volksraad was handled 
by Achmad in 1920 succeeding Schumann who took up a vocation in 
the Netherlands. Subsequently, he became the regent of Batavia from 
28 March 1924.  

In 1929 he had a chance to go to Europe, namely to Geneva. 
He and Haji Agus Salim became the representatives of the 
Netherlands for the 21st  International Labour Conference in 
Switzerland. This opportunity was used to meet his teacher Snouck 
Hurgronje in Leiden and the queen of the Netherlands.46  Besides 
attending the labour conference, he became a member of the second 
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congress of anti-imperialism in Frankfurt in July 1929. His time in 
Europe was also spent to conduct research on the middle class in 
Europe. To this purpose, he went to Germany, Switzerland, Austria, 
Hungary, Czechoslovakia and the Netherlands. After eight months in 
Europe, he returned to the East Indies in November 1929. In the 
same year he became a member of Dewan Hindia Belanda. And 
eventually he died in Cikampek in 1942.47 

From his marriage with Raden Adjeng Lenggang Kencana in 
1901 Achmad has two children: Rd. Nusrat Djajadiningrat and Rd. 
Adjeng Hisnat Djajadiningrat, while with his second wife Raden 
Adjeng Soewitaningrat, whom he married in 1910, he has eight 
children: Rd. Adjeng Fushat Erna Djajadiningrat, Rd. Adjeng Lutfiah 
Djajadiningrat, Rd. Bagus Karnikara Erlangga Djajadiningrat, Rd. 
Adjeng Margaretha Farida Djajadiningrat, Rd. Bagus Nasis 
Djajadiningrat, Rd. Adjeng Roswitha Tanis Djajadiningrat, Rd. Bagus 
Idrus Nazir Djajadiningrat, and Rd. Adj. Siti Rachmah 
Djajadiningrat.48 

Like Achmad, his brothers and sisters had obtained education 
from a very young age. When they were still in Pandeglang they were 
taught Ducth by the Dutch policeman Ruselar. The lessons were 
usually given in the evening. Recognizing that Hoesein, who was born 
in Kramatwatu on 8 December 1886, was intelligent, he suggested 
Djajawinta to send him to Serang or Batavia. Because his finance did 
not suffice, in 1893 he decided to send Hoesein to a Europesche Lagere 
School (ELS) and Moehammad to an Opleidingsschool voor Inlandsche 
Ambtenaren (OSVIA). Both were in Serang.49 

After finishing his study in Serang, Hoesein went to school in 
Batavia at Kok van Digglen. There he met someone who would be 
very important to his education. He was Snouck Hurgronje, the foster 
father of his brother, who taught him how to write compositions, 
discussed his works and gave him advice and guidance. In 1899 he 
graduated from the school and continued his studies at the HBS B 
(Willem III), in Salemba. Here he stayed in Postma‘s house, the 
headmaster of the school. When he was in the first year, coincident 
with when Achmad planned to go to the Netherlands, his father died.   

The ―failure‖ of Snouck Hurgronje and Djajawinata to send 
Achmad to the Netherlands was apparently changed by the 
emergence of Hoesein. Therefore, when he was in the third year, 
Snouck Hurgronje sent a letter to Achmad who had already become a 
regent in Serang, stating that he suggested Achmad to send Hoesein 
to Leiden University. He also asked a teacher at the school to teach 
him Latin and Greek in preparation. In 1904 he graduated from the 
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HBS and, according to plan, he went to the Netherlands. In the first 
year he was still learning the languages at the Leidsche Gymnasium. A 
year later he became a student at Leiden University attending the 
lectures of A.C. Vreede and J.C.G. Jonker on Javanese, Ch. A. van 
Ophuysen on Malay, A.W. Niewenhuis on Ethnography, Speyer on 
Sanskrit and De Goeje on Arabian cultures. In 1907 Snouck 
Hurgronje gave the lecture on the Arabian cultures and he became 
Husein‘s supervisor as well.50 

He graduated from Leiden University in 1910 and received his 
doctoral degree three years later. Pertaining to the graduation of his 
brother, Achmad  writes, 

On 20 October 1910 the oldest son of my sister died, but 
at the same time I received a telegram from the Netherlands 
stating that my brother Hoesein graduated with cum laude for 
his doctoral examination in Eastern Literature.51 

  

While Hoesein‘s wife affirms,  
My husband completed his studies in Indonesian 

Literature at the University of Leiden in 1910 and earned his 
doctor‘s degree in 1913, defending his dissertation entitled ―A 
Critical Study of History of Banten‖ with Dr. C. Snouck Hurgronje 
as professor presenting him for his degree.52 
 
In 1920 Achmad proposed marriage to Raden Adjeng Partini, 

the daughter of Kanjeng Goesti Pangeran Adipati Ario Praboe 
Prangwadono, on behalf of his brother Hoesein. In the same year, 
one of Achmad‘s brothers, Hasan, who became the chief of Sarikat 
Islam Banten and member of the editorial board of Mimbar, died. 
Hoesein and Partini themselves married in Pringgitan on 9 January 
1921. From this marriage their children were born: Husniah Pardani 
(15  October 1921), Pardewi Sulwah (9 September 1922), Aminah 
Patutri (18 May 1924), Ahmad Partomo (10 September 1925), Husein 
Wahyu (21 April 1928) and Husein Hidayat (21 April 1928). Later 
Ahmad Partomo became a student at the faculty of medicine in 
Amsterdam, Husein Wahyu at the faculty of psychology in 
Amsterdam, and Husein Yayat at the military academy in Breda.53 

In his life Hoesein occupied many positions, such as member of 
Commissien Volkslectuur, member of Gementeraad of Batavia (1915), 
chief of the Batavia Museum, Deputy Advisor for Native Affairs, 
chief of the Java Instituut, professor in Malay, Sundanese, Javanese 
and Islamic Law (1924), Director of the Department of Education 
and Religion (1935), member of the Raad van Indie (the Council of the 
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Indies) (1941), president and curator of the Law School, Director of 
Education and Religion (1940-1941), member of the Council of the 
Indies (1941), head of the Office of Islamic Affairs, State Secretary of 
the Department of Education, Culture, and Science (1984), professor 
of Islamic Studies and Arabic in the faculty of Literature of  the 
University of Indonesia (1952), and General Director of the Language 
and Literature Foundation (1957).54 

In 1957 he was troubled by heart illness and was taken care of 
at St. Carolus Hospital. He regained his health for three months. He 
became sick again and was nursed at Cikini Hospital. There he died 
on 12 November 1960.55 His wife has a special impression of her 
husband. She states,  

  

―My husband‘s books—with what great care he handled 
them! He loved to read, and was always reading. His books 
helped him in his studies, his work, and his writing. During his 
life-time he wrote and compiled about 35 books, among others, 
an Achinese-Dutch Dictionary, published in 1934. I did not 
understand all of his writing, but I always at his sides, in 
addition to performing my duties as a housewife and mother.‖56 

                                            
2.b. Their Works  

 Achmad, Hoesein, Lukman, Partini, and Rd. Adjeng Roswitha 
Tanis Djajadiningrat were authors who wrote mostly in Dutch. It is 
unsurprising since they were born into aristocratic families in the 
colonial period. Their parents had given them Dutch lessons from an 
early age. In fact, not only could they speak Dutch, but also other 
languages, such as English, German, French, Latin, Greek, and 
Arabic.   

Unlike Hoesein, Achmad who was not a scholar, did not 
produce many works. Herinnering van Pangeran Aria Achmad 
Djajadiningrat, which he wrote in 1933, might be his only book. It was 
even written as his gift to subsequent regents. He hoped that from his 
book others - especially the regents - would be able to take advantage 
and learn lessons. He affirms that it was originally one thousand pages 
long. Because the publisher thought  that it was too thick, the editor 
removed half, and it was eventually published in 1936 by Kolff. It was 
then translated into Indonesian and published in the same year by 
Balai Poestaka and Kolff-Buning, entitled Kenang-kenangan Pangeran 
Aria Achmad Djajadiningrat. Afterwards, it was republished by his 
descendants in 1996, entitled Memoar Pangeran Aria Achmad 
Djajadiningrat. Besides writing this memoir, when he was a regent he 
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wrote articles in Djawa and Koloniale Studien as well. The first 
edition of Mimbar even published an article of his. Moreover, his 
travels to Europe in 1929 were reported in this newspaper and made 
the headlines.   

Rd. Adjeng Roswitha Tanis Djajadiningrat, one of his children, 
is known as the author of Herinneringen van een Vrĳheidsstrĳdster, 
published in Den Haag by Nĳhoff in 1974. The Indonesian version of 
this book, Pengalamanku Di Daerah Pertempuran Malang Selatan, was 
published by Balai Pustaka a year later. Loekman Djajadiningrat, 
Achmad‘s younger brother, who became the director of Education 
and Public Worship in the Dutch Indies, is also known as the author 
of From Illiteracy to University.57 

Moreover, Hoesein, as his wife asserts, wrote approximately 35 
books. Although she does not mention all the titles, the following are 
some of his works, most in the form of an article and written in 
Dutch. The articles were published in Bahasa dan Budaja,  an 
Universiteit Indonesia magazine of which he became a member of the 
editorial board, besides in the BKI, TBG, and Djawa. Critische 
Overzicht van de in Maleische Werken Vervatte Gegevens over de Geschiedenis 
van het Soeltanaat van Atjech was his article published in the BKI in 
1911. This may have been his initial work, since the year of the 
publication is the earliest among all the others. 

Afterwards, his dissertation Critische Beschouwing van de Sadjarah 
Banten: Bijdrage ter Kenschetsing van de Javaansche Geschiedschrijving at 
Leiden University was published in 1913. This book has become an 
important work of reference in the study of Bantenese history. It was 
translated into Indonesian entitled Tinjauan Kritis Tentang Sajarah 
Banten: Sumbangan Bagi Pengenalan Sifat-Sifat Penulisan Sejarah Jawa,  and 
was published by Djambatan in 1983. After he finished his studies at 
Leiden University, he went to Aceh to write an Acehnese-Dutch 
dictionary. The research was conducted from April 1914 to May 1915. 
He named his two-volume dictionary Atjehsche Nederlandsch 
Woordenboek, which was published in 1934. To complete the dictionary 
he referred to the work of Snouck Hurgronje, Woordenboek der 
Atjehsche Taal.58 

Until now, to the best of my knowledge, there is only one book 
specifically devoted to the discussion of the biography of Hoesein, 
namely Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat: Karya dan Pengabdiannya by Drs 
Sutopo Sutanto, and published by the Department of Education and 
Culture the Directorate of Historical and Traditional Values, Jakarta, 
in 1982 and 1984. The author states that the data are from Memoar 
Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat and his interview with the 
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descendants of Hoesein, besides some other references.  
Partini, the wife of Hoesein, was also a writer. She recounted 

that when she was young she asked permission from her father to 
write a novel but her father did not allowed her. After her husband 
died, she began to write. Widiawati is her first work. It was fistly 
published in the Netherlands in 1948 and in Indonesia by Balai 
Pustaka in 1949. In 1982 it reached the fourth edition. Widiawati 
narrates the habit of Javanese women related to the way in which they 
had relations with their friends, families, and neigbours. Because of 
the encouragement of her friends and the director of Balai Pustaka, 
she wrote other works such as Hasta Tjerita (another version is called 
Hasta Cerita), that was published by Pembangunan in 1964, Sepasar 
Satu Malam in 1971, 1974 and 1975, Ande-Ande Lumut by Balai 
Pustaka in 1976, and Tunjung Biru by the same publisher in 1985. She 
wrote all of her works under her pseudonym Arti Purbani. In 
addition, according to Sutopo Susanto, she also wrote Herinnering aan 
Mijn man in 1960.59 
 
3. Authors of Fictional Works  

 In the present day Banten, literatry works are appearantly more 
in number which impact to public‘s attention. Literary works in 
modern sense can be found at least in the beginning of the 20 
century. As it has been addressed, if she can be called as a Bantenese, 
Partini (Arti Purbani) has written stories since 1948. Also  Rd. Adjeng 
Roswitha Tanis Djajadiningrat who wrote Herinneringen van een 
Vrĳheidsstrĳdster in 1974. Moreover, an advertisement on Pengharapan 
Banten om 16 February 1924 announced that the publisher of the 
newspaper, Drukkerij Klaarwater, had published a number of books. 
Most of them were fictional works, among others are ―Hoa Tian Kim 
Giok Yan, Atawa Perdjodoan Jang Loetjoe‖, ―Saja Poenja Laki, 
Atawa Djodo Poenja Keras‖, ―Lim Liong Tjay Atawa Satoe Anak 
Jang Dapet Membales Moesoeh Ajahnja‖, ―Njonja Tjan Hoei, Atawa 
Djadi Korbannja Goena-Goena‖, ―Perempuan Jang Di Tjinta! Atawa 
Kahimatan!‖, etc. Nonetheless, we are not informed who the authors 
of the books are. 

After that period, so far, there is no information about fictional 
works in Banten. According to Gola Gong, literary activities just 
emerged in the 1980s  where there was a man who became the fourth 
winner in a Java-Bali poetry reading competition. This lends credence 
to the view that there was literary  activity in Banten. The author, 
Tommy Didih, wrote and read his poem entitled ―Ayam Jago‖ or 
―The Cock‖.  
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Gola Gong is another literary man who became popular in this 
period by the publication of his ten volume Balada Si Roy. Born in 
Purwakarta on 15 August 1963, Gola Gong (Heri Hendrayana Harris) 
and his parents moved to Banten in 1965. He grew in Banten with the 
impression that Banten was and is the city of black magic. In many of 
his articles he states that when he was very young he liked reading 
books. Some books which he often read were Tom Sawyer, Gulliver, 
Moby Dick, Huckleberry Finn, Oliver Twist, HC Andersen, Armyn 
Pane, Marah Roesli, and Sutan Takdir Alisyahbana. The books were 
present in his home library and he often invited his friends to come to 
his house to read them.  

When he was eleven years old (1974), his right hand was 
amputated. An accident happened when he jumped down from a tree. 
The jump was performed because he wanted to become a leader 
among his friends. At the time, in a square where he usually played, 
there was an air force exercise. He told his friends that anyone who 
was eager to become the leader had to dare to jump down from the 
tree, like the military. Because he wanted to, he did it first and the 
accident happened. When he was hospitalised his father told him that 
if he wanted to become somebody, he had to read many books.  

Since the 1980s he has written poems for the teen magazine 
HAI. With his friends Iman Nur Rosyadi, Toto ST Radik, and Rys 
Revolta (Rahmat Yanto Suharja), he deepened his understanding of 
the world of writing. After finishing his studies, Iman Nur Rosyadi 
took a journalistic course in Jakarta. After that he became a journalist 
in Kompas, in 1984 or thereabouts. Gola Gong entered Universitas 
Padjajaran, Bandung, and was followed by Rys Revolta, while Toto 
ST Radik enrolled at the Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS, 
the Higher School for Social Welfare) in Bandung. When, after many 
years, Gola Gong left Banten, the condition of Banten, according to 
him, had not changed yet.  

 

I become a writer or novelist because I look for money to 
build a place like a learning centre in Banten. I want Bantenese 
youths going forward and have a concept. I don‘t want young 
Bantenese in the future have similar destinies as I do. I want to 
make a change in Banten …[by teaching them] literature, 
journalistic, art, theatre and film.60 
 

Until 2008 he has written many essays, more than 25 books and 
hundreds of screenplays. The most popular of his books are the ten 
series of Balada Si Roy which were published by Gramedia Pustaka 
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Utama, from 1989 to 1994, of which over 100,000 copies were sold.61 
Moreover, the publication of his books and his activities in the 
foundation and development of Rumah Dunia have attacted 
journalists to make reports about him. Also there are at least six 
undergraduate theses which discuss him and his works. Among them 
are Proses Kreatif Gola Gong Dalam Serial Balada Si Roy of Provita 
Niekeen Chrisdiyana which was submitted to the Faculty of Letters of 
Universitas Sebelas Maret Surakarta in 2000; Konflik Tokoh-Tokoh 
Dalam Trilogi Novel ―Pada-Mu Aku Bersimpuh‖, ―Biarkan Aku Jadi 
Milik-Mu‖, Dan ―Tempatku Di Sisi-Mu‖ Karya Gola Gong 
(Pendekatan Psikologi Sastra) by Rianna Wati, which was submitted 
to Fakultas Sastra dan Seni Rupa of Universitas Sebelas Maret 
Surakarta in 2004;  Karakter Nurkhasanah Dalam Novel Pada-Mu 
Aku Bersimpuh‖ Karya Gola Gong (Analisis Pesan Dakwah) by 
Helmi Yuliana, which was submitted to the Faculty of Dakwah of 
Universitas Islam Negri Yogyakarta in 2004; and  Pesan-Pesan 
Dakwah Dalam Cerpen Karya Gola Gong by Suryani, which was 
submitted to the Faculty of Dakwah dan Komunikasi of UIN 
Syarifhidayatullah Jakarta in 2005. 

The dominance of fictional works is even more obvious in the 
works of Fahri Asiza. He is the author of more than 25 books. 
Moreover, there are also Moh Wan Anwar, the writer of Sepasang 
Maut (Yogyakarta: Matahari, 2004), Chavchay Saefullah, of Payudara 
(Jakarta: Melibas, 2004), and Laila Juwita, who wrote The Secret of 
Love (Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2005). Toto ST Radik, who 
specialised in poetry, became the author of Mencari dan Kehilangan 
(Serang, 1996), Indonesia Setengah Tiang (Tangerang, 1999), Jus 
Tomat Rasa Pedas (Serang, 2003), and  Pangeran [Lelaki yang Tak 
Menginginkan Sorga] (Serang, 2005). His poems and short stories are 
also included in anthologies with other writers. He is distinctively 
known as a poet.  

The fact that the works of Bantenese authors are more 
dominant in the form of fiction is affirmed by the works of Ahmadun 
Yose Herfanda, Fahri Asiza, Zainal Radar T, Qizink La Aziva, Ibnu 
Adam Aviciena, Firman Venayaksa, Aris Kurniawan, Endang 
Rukmana, Najwa Fadia, Bella, and many more. It is estimated that 
fictional books written by these contemporary authors are more than 
a hundred works. The existence of Rumah Dunia that has opened a 
writing course for more than ten years cannot be denied in rising 
them as authors in literary works. It should also be underlined that the 
titles mentioned here are only some of many.  
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4. Miscellaneous 
Out of the categories, there were academic and non-academic 

works which are paid less attention by public. The limited number of 
volumes and circualtion appearantly have become tha main factor. 
Some titles which can be mentioned in this category are the works of 
Halwany Michrob. He, with Hasan Muarif Ambary, wrote Laporan 
Pemugaran Banten Lama (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
1984), Laporan Studi Kelayakan Irian Jaya: di Situs-Situs  Prasejarah Doyo 
Lama, Jayapura, Mesjid Kuno Patimburak, Fak-Fak, Gereja Tua Mansinam, 
Manokwari (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984). In 1984 
Michrob also wrote Mengenal Situs Pemugaran di Banten Lama. 
Moreover, he, together with Uka Tjandrasasmita and Hasan Muarif 
Ambary, is the author of A Guide to Archaeological and Historical 
Monuments of Banten (Directorate for the Protection and Development 
of Historical and Archaeological Heritage) and Mengenal Peninggalan 
Sejarah & Purbakala Kota Banten Lama (Yayasan Pembangunan 
Banten). Catatan Masalalu Banten (Penerbit Saudara Serang: 1993). In 
the same year he published his Lebak Sibedug dan Arca Domas di Banten 
Selatan: Studi Banding dalam Konteks Kesamaan Akar Budaya Nusantara 
(Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jawa Barat, DKI 
Jakarta dan Lampung). Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota Islam 
Banten: Suatu Kajian Arsitektural Kota Lama Banten Menjelang Abad XVI 
Sampai Dengan Abad XX is his work published by Yayasan Baluwarti.   

Besides, there are also the works of Supardi Lee, Yaya 
Suhendar, Anis Fauzi, Ilzamudin Ma‘mur, Lukman Hakim and Mufti 
Ali. Supardi Lee wrote The Rich Plan, Achiever, Opportunity Quotient, and 
Kerja Kecil. As a librarian, Yaya Suhendar focuses his work on the 
library management, such as Pengantar Klasifikasi Bahan Pustaka 
(Bandung: Rosda Karya, 1999); Manajemen Perpustakaan Sekolah 
(Bandung: Uninus Press Bandung, 2000), Pedoman Penyelenggaraan 
Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Prenada, 2005); and Cara Mudah Membuat 
Katalog Perpustakaan (Jakarta: Prenada, 2005). He is also the author of 
Dinamika Informasi dalam Era Global (Bandung: Rosda Karya, 1997).  

Other Bantenese works are a book by Khatib Mansur, Profil 
Tubagus Chasan Sochib Beserta Komentar 100 Tokoh Masyarakat Seputar 
Pendekar Banten (Antara Pustaka Utama, 2000); Abdul Malik‘s Menjadi 
Orang Banten: Refleksi Seorang Wartawan tentang Banten (Banten: Suhud 
Sentrautama, Rumah Dunia, 2004). This book has three big themes: 
politics, social matters and culture, and Banten, all intersecting.  Pijar-
pijar Pemikiran Bahasa dan Budaya (Jakarta: Diadit Media, 2006) of 
Ilzamudin Ma'mur, Menyimak Fenomena Pendidikan di Banten (Diadit 
Media, 2005) of Anis Fauzi, Banten Dalam Perjalanan Jurnalistik (Banten 
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Heritage, 2006) of Lukman Hakim and Missionarisme di Banten of Mufti 
Ali (Bantenologi, 2009) are other books in this category.  

 
C. Concluding Remark  

This paper does not try to cover every single work in every 
genre. In addition, I intentionally leave manuscripts in the dicussion. 
Besides, I also pay little attention to the publications of authors in 
Tangerang who sometimes claim themselves as the people of Jakarta. 
Undoubtedly, it cannot give a comprehensive description of 
authorship in Banten. However, some notes can be underlined here.  

Like some Bantenese authors, Syaikh Yusuf al-Maqassari was 
not born in Banten. Because he married the daughter of the sultan of 
Banten and spent some years here, he is included in the category of 
Bantenese authors. Even, he can be said to be the marker of 
authorship in Banten followed by Syaikh Nawawi al-Bantani who 
wrote religious themes. 

The second marker of authorship in Banten is the family of 
Djajawinata whose descendants obtained western eduation, even up 
to the top. From the family there were Achmad, Husein, Lukman, 
Hilman, Rd. Adjeng Roswitha Tanis and Partini (Arti Purbani). In the 
context of education in general, the family has a special significance.  

Authorship in Banten in the contemporary time is eventually 
marked by literary works which are numerous in number of books 
and much in publication. This circumstance is in line with authorship 
in the national level. And the last one is the miscellaneous one. 
Academic books which are published by university presses include in 
this category. The limited number of volumes and their circualtion 
seemingly have made the books unpopular.  
 
 
Endnotes: 

                                                 
* This paper is a chapter of my thesis, Authorship in Banten, submitted to 

Leiden University in 2008. I thank Prof. van Dijk for the supervision when the 
thesis was written. This paper is the revised version of the chapter.  
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Abstract 
This article explains about the Islamic law of gift from Bank to customers 

related to saving and gyro accounts of Islamic Bank. The Islamic Banks give gift 
directly and indirectly to new customers and old customers through drawing (qur‟aĥ) 
or lottery and non-drawing. There are disputes (ikhtilāf) among Islamic Law 
Experts (Fuqaĥā„) about the status of law when Islamic Banks give the gift. Hanafi 
and Syāfi‟i Schools of thought opined that the gift can be given to the customers as 
long as there is no agreement between bank and customers meanwhile the banks still 
have a debt to consumers, this is permissible. Māliki and Hanbali schools opined 
that the gift is not permissible during the time of borrowing and lending. Majority 
Islamic Experts allow to give gift after banks have already paid-back the debt to 
consumers as long as there is no agreement between bank and customers, but Māliki 
School do not allow to give gift at that condition. Also, for giving gift should free from 
gambling or elements of gambling (muqamaraĥ). The method of this article is using 
literature reviews from classical Islamic Law‟s books and contemporary Islamic law‟s 
books related to drawing or lottery and gambling, meanwhile the aims of this article 
are to investigate the law status of gift from bank to new customers and old customers 
with direct and indirect ways. 
 
Keywords : gift, saving and gyro accounts, disputes, drawing and elements of 

gambling 
 

 
Abstrak 

Artikel ini menjelaskan tentang hukum hadiah tabungan dan giro yang 
diberikan oleh bank syari‟ah kepada nasabah atau calon nasabah dari tinjauan 
fikih, baik hadiah secara langsung atau hadiah dengan cara diundi. Terdapat 
perbedaan (ikhtilāf) di antara para fuqaĥā„ mengenai status hukum hadiah yang 
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diberikan oleh bank syari‟ah. Hanafiyyaĥ dan Syāfi‟iyyaĥ berpendapat bahwa 
hadiah yang diberikan bank kepada nasabah pada saat hutang belum lunas 
hukumnya sah apabila tidak disyaratkan sebelumnya, sementara Mālikiyyaĥ dan 
Hanābilah berpendapat apabila pemberian hadiah tersebut disebabkan karena 
hutang piutang maka huukumnya tidak boleh. Selain itu apabila hadiah diberikan 
pada saat pelunasan hutang, menurut mayoritas fuqaĥā„ hukumnya boleh apabila 
tidak disyaratkan atau tidak adanya kebiasaan yang berlaku. Sedangkan menurut 
Mālikiyyaĥ tidak sah memberikan hadiah pada saat pelunasan hutang atau 
melebihkan nilainya. Sementara itu hadiah yang dibagiakn dengan cara di undi 
pada prinspinya harus terbebas dari unsur muqamaraĥ atau perjudian. Metode 
penulisan artikel itu berdasarkan kajian pustaka dengan melakukan review secara 
mendalam buku-buku dan tulisan klasik dan kontemporer yang mengupas tentang 
hadiah dan undian (qur‟aĥ). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji status 
hukum hadiah yang diberikan oleh bank kepada nasabah, baik hadiah langsung 
bagi nasabah baru atau undian hadiah bagi nasabah lama.  

 
Kata Kunci: hadiah, tabungan, giro, ikhtilāf, muqamaraĥ dan qur‟aĥ  
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Abstract 

The making image of cultural practices of santri in the City of Kudus is very 
unique; it is a mixture of the modern consumtive culture and traditional productive 
culture. The accommodative form of both cultures has influenced the symbols of 
traditional city, considered as the saint city, which has many religious meanings.  
Mall Kudus means not only as the centre of consumptive economy, but also as the 
cultural centre  that tries to meet traditional and modern elements in their covers. 
Santri, then, becomes a groupf of people who enjoy best this condition. 
This article tries to answer the main question about the position of Mal Kudus in the 
process of the formation of consumtive culture of Santri. After collecting data by using 
interviews, observation, and documentation, and analyzing by using qualitative 
explanatory method, this research shows the relationship between the maagement of 
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urban space and the formation of consumtive culture of santri. This conclusion is 
based on the aspect of the management of urban spaces, especially the building of 
Mall,which expressively creates the consumtive culture of the santri; even the 
traditional santri. 
 
Key Words:  Consumptive Culture, City Symbol, Mal Kudus, Santri  
 
 
Abstrak 

Pencitraan praktik kebudayaan santri di Kota Kudus sangat unik, yaitu 
campuran budaya konsumtif yang modern dengan budaya produktif yang 
tradisional. Bentuk akomodatif keduanya telah mempengaruhi simbol kota 
tradisional yang dianggap kota wali yang memiliki banyak makna keagamaan. 
Mal Kudus tidak semata dimaknai pusat ekonomi konsumtif, juga pusat budaya 
yang berusaha mempertemukan elemen tradisional dan elemen modern dalam bentuk 
perwajahannya. Kaum santrilah yang paling menikmati kondisi ini.  

Penelitian ini mencoba menjawab perteanyaan mengenai posisi Mal Kudus 
dalam proses pembentukan budaya konsumsi kaum santri. Setelah pengumpulan 
data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara 
kualitatif eksplanatoris, penelitian ini menemukan hubungan antara pengelolaan 
ruang kota dengan pembentukan budaya konsumsi kaum santri. Kesimpulan ini 
didasarkan pada aspek aspek pengelolaan ruang kota, khususnya pembangunan 
mal, yang secara ekspresif membentuk budaya konsumtif dari para santri yang 
dikenal tradisionalis sekalipun.  
 
Kata kunci:  Budaya Konsumtif, Simbol Kota, Mal Kudus, Kaum Santri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDI KOMPARATIF PEMBAYARAN ZAKAT PERNIAGAAN 
DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ORANG 

PRIBADI ATAS 
LABA USAHA DI INDONESIA 

 
Adrianto Dwi Nugroho 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.  
E-mail: adrianto.dwi@mail.ugm.ac.id, HP: 08175410195. 

 
Khotibul Umam 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.  
E-mail: khotibulumam@ugm.ac.id, HP: 081328146372 

 
 
Abstract 

This research aims at identifying similarities and differences between 
commercial zakat and Income Tax on business profits, particularly within their legal 
norms in Indonesia. Moreover, this research also aims at exploring the possibility of 
deducting commercial zakat paid by an individual businessman from his Individual 
Income Tax, particularly that on the portion of the amount of business profits he 
earned in one fiscal year. 

This research was a normative-empirical research, in which it focused on 
analyzing secondary data, namely the enforced legislations on income tax and zakat, 
literatures, articles, and other sources related to the issue. In order to be able to obtain 
information regarding the enforcements of such legislations, a field research was also 
conducted through interviews conducted at our informants being experts and 
practicioners in the field of taxation and zakat. 

The research found out that there are similarities between the two types of 
levies, namely: a) both levies do not possess direct compensation to their payers; b) 
both levies possess thresholds for them to be compulsory; c) both levies are calculated 
using the self assessment system. Meanwhile, there are also differences between those 
levies, particularly with regards to: a) authorities to regulate and/or collect; b) 
methods of calculation; c) beneficiaries of payment; d) parties in charge of collection or 
receipt; and e) earmarking system. Based on those proportions, the researchers uphold 
that commercial zakat paid by a muzakki may be utilized as tax credits when 
calculating his Individual Income Tax, so that double levies may be avoided. 

 
Kata Kunci: commercial zakat, Income Tax, Individual Income Tax,Tax Credit. 
 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara 
zakat perniagaan dan Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak 



atas penghasilan berupa laba usaha, khususnya dalam konteks pengaturannya di 
Indonesia. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 
kemungkinan adanya pengurangan zakat perniagaan yang dibayarkan oleh 
pengusaha orang pribadi dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi-nya, khususnya 
yang terutang dari penghasilan berupa laba usahanya yang diperoleh dalam satu 
tahun pajak. 

Penelitian ini bersifat normatif empiris, di mana fokus penelitian ini adalah 
untuk menganalisis data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang 
Pajak Penghasilan dan zakat, literatur, makalah, dan sumber-sumber lainnya yang 
terkait dengan isu yang diangkat. Dalam memperoleh data mengenai penegakan 
hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut, dilakukanlah penelitian 
empiris melalui wawancara dengan para narasumber yang merupakan ahli dan 
otoritas dalam bidang Pajak Penghasilan dan zakat. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa kesamaan antara 
kedua jenis pungutan ini, yaitu: a) zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha 
tidak memiliki kontraprestasi langsung bagi pembayarnya; b) zakat perniagaan dan 
PPh atas laba usaha memiliki ambang batas pengenaan; dan c) zakat perniagaan 
dan PPh atas laba usaha dihitung secara self assessment. Sementara itu, terdapat 
pula perbedaan antara zakat perniagaan dan PPh atas laba usaha dalam aspek: a) 
kewenangan pengaturan zakat perniagaan ada di Kementerian Agama, sedangkan 
kewenangan pengaturan dan pemungutan; b) metode penghitungan; c) penerima 
manfaat; d) pihak yang berwenang untuk memungut dan menerima; dan e) 
earmarking system. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti 
menyimpulkan bahwa zakat perniagaan yang harus dibayarkan oleh seorang 
muzakki sekaligus WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha dapat mengurangi 
PPh yang terutang pada orang tersebut, sehingga pungutan berganda dapat 
dihindarkan. 

 
Kata Kunci: Zakat Perniagaan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Tax Credit. 
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Abstract  
The year 2012 and 2013 can be regarded as the mudaraba sukuk revival 

since winning number and the value as compared to previous years. Indonesian 
mudaraba sukuk attract Islamic financial world's attention, because he was the first 
Indonesian sukuk while abroad is more actively issuing ijara sukuk. In addition, it 
is identified that the Indonesia mudaraba sukuk is very attractive to investors and 
seem to be consistent and honest, but why ultimately mudaraba sukuk like 
abandoned? Actually, the more appropriate format for sukuk is mudhārabaĥ while 
it is difficult to be applied in Islamic banking.  

Indonesia mudaraba sukuk application is quite phenomenal because it 
provides a very high return even once reached 24.3%, the highest return compared to 
all the world's sukuk and more Islamic and even more consistent in many ways. 
However, according to the application in general, mudaraba sukuk is still not 
consistent in terms of Shariah compliance, such as providing income and principal 
guarantees. Further, the fluctuation phenomenon of use of fixed return sukuk type 
and floating return in Indonesia is quite interesting to observe the high returns 
associated with these and also with the market desire to implement the shariah 
compliant sukuk. The authors analyze the problem in this paper qualitatively from 
two perspectives, namely through sharia compliance perspective and the perspective of 
investment effectiveness. 
 
Key words: mudaraba, sukuk, Islamic financial, Islamic banking 

 
 

Abstrak 
Tahun 2012 dan 2013 dapat dikatakan sebagai tahun kebangkitan sukuk 

mudhārabaĥ karena menang jumlah dan nilai dari tahun-tahun sebelumnya. 
Sukuk mudhārabaĥ Indonesia menarik perhatian dunia keuangan Islam, karena 
ia sukuk pertama Indonesia pada saat luar negeri lebih intens menerbitkan sukuk 
ijarah. Disamping itu, teridentifikasi bahwa sukuk mudhārabaĥ Indonesia sangat 
menarik bagi investor dan terkesan taat asas dan jujur, namun mengapa akhirnya 
sukuk mudhārabaĥ seperti ditinggalkan? Sebenarnya format yang lebih tepat untuk 
sukuk adalah akad mudhārabaĥ ketika mudhārabaĥ sulit diaplikasikan dalam 
perbankan syariah.  



Aplikasi sukuk mudhārabaĥ di Indonesia cukup fenomenal karena 
memberikan return yang sangat tinggi bahkan pernah mencapai 24,3%, return 
tertinggi dibandingkan dengan semua sukuk di Dunia dan bahkan lebih Islami dan 
taat asas dari banyak segi. Namun, demikian dalam  aplikasinya secara umum, 
sukuk mudhārabaĥ masih belum taat asas dari segi kesesuaian syariah, seperti 
pemberian laba dan jaminan prinsipal. Selanjutnya fenomena turun naiknya 
penggunaan tipe sukuk fixed return dan floating return di Indonesia cukup menarik 
untuk diamati terkait dengan return yang tinggi tersebut dan juga dengan keinginan 
menerapkan sukuk yang shariah compliance. Masalah dalam tulisan ini dianalisa 
secara kualitatif dari dua perspektif, yaitu melalui perspektif kesesuaian syariah 
dan perspektif efektifitas investasi.  
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Abstrak 

Kontroversi seputar metode periwayatan berbagai materi sejarah dan 
keilmuan yang berasal dari masa Jahiliyah hingga awal-awal Islam terus berlanjut 
dan telah menjadi titik tolak perdebatan tentang otentisitasnya. Banyaknya 
ketidakcocokan antar berbagai varian dari teks yang sama mengarahkan sejumlah 
ilmuan untuk beranggapan bahwa transmisi moyoritas teks dilakukan secara lisan; 
dan fakta tentangadanya pemalsuan teks menyebabkan materi-materi tersebut, 
sebagian atau keseluruhan,dianggap tidak historis.  

Tiga manuskrip yang diteliti di sini, berasal dari abad ke 17 dan ke 18 
M yang masing-masing berisikan qashīdaĥ Banāt Su‟ād karya penyair 
Mukhadhram (antara Jahiliyah dan Islam) Ka‟b bin Zuĥair, menunjukkan bahwa 
proses pengkopian teks dari sumber tertulis ternyata tidak selalu aman dari 
munculnya penyimpangan teks. Dengan membandingkan ketiga manuskrip tersebut, 
tampak jelas adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, baik pada 
tingkat cara penulisan dan perubahan kata. Bahkan terjadi juga perbedaan letak 



dan penambahan atau pengurangan baris/bait puisi. Bahwa dua yang terakhir ini 
terjadi juga pada sumber-sumber di masa awal,maka diduga kuat berasal, dan 
sebagai akibat dari, periwayatan secara lisan.Namun demikian, meskipun patut 
diakui bahwa periwayatan secara lisan tidak memiliki tingkat akurasi yang 
samadengan periwayatan secara tertulis,tetapi tidak berarti bahwa perbedaan pada 
teks selalu dapat menjadi acuan bagi klaim terhadap otentisitasnya. 
 
Kata Kunci : qashīdaĥ, transmisi text,  Ka‟b bin Zuĥair, Banāt Su‟ād 

 
 

Abstract 
Controversy surrounding transmission methods of various kinds of material 

for history and science which are considered to be originated from prior to and early 
periods of Islam seems to go on, and the methods of transmission become point of 
departure for debates on their authenticity. Discrepancies and differences among the 
variants of similar texts have leaded many scholars to assume that the transmission 
was committed to the oral method; and the fact about the presence of fabrication 
makes the bulks of material are to be regarded partially or at whole as unhistorical.    

On the contrary, the three manuscripts we analyzed, which are originated from 
the 17th and 18th centuries containing Bânat Su‟âd poetry of the Mukhadhram poet 
(a period in between the Jahiliyah and Islam) Ka‟b bin Zuhair show that the copying 
process of the written text transmission does not always safe from any discrepancies. 
By collating the manuscripts, we found differences from one to the other, not only in 
terms of wording, but also the lack of some lines and their arrangements. Even 
though we should admit that oral transmission has less accuracy compared to that of 
the written method, this does not mean that the claim of authenticity can always be 
lied on the concordance and congruity of the similar texts. 
 
Key words: qashīdaĥ, text transmission, Ka‟b bin Zuĥair, Banāt Su‟ād 
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Abstract 

This article discusses the management of the improvement of lecturers‟ 
professionalism in Banten. There are some important research questions studied in thi 
article: (1) what are the aspects in management of  the improvement of lecturers‟ 
professionalism in Banten?; (2) How is the implementation of the improvement of 
lecturers‟ professionalism in Banten?; (3) What are the problems and weaknesess 
faced  by the management of the improvement of lecturers‟ professionalism in Banten?; 
and (4) What are the steps that will be done by the management university in 
improving the lecturers‟ professionalism in Banten in the future?  

This research uses qualitative method. The descriptive study is used in 
analyzing the data. The data of this research are obtained from lecturers and 
university bureaucrats in The State Institute for Islamic Studies of IAIN “SMH” 
Banten, Islamic University of Syekh Yusuf Tangerang, and University of Sultan 
Ageng Tirtayasa Banten. 
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Abstrak 

Artikel ini membahas tentang manajemen peningkatan profesionalisme 
dosen di Provinsi Banten.  Beberapa masalah penting yang akan dikaji dalam 
makalah ini adalah: (1) Mencakup apa saja Manajemen Peningkatan 
Profesionalisme Dosen di Provinsi Banten, (2) Bagaimana penerapan dan hasil 
Manajemen Peningkatan Profesionalisme Dosen di Provinsi Banten, (3) Masalah-
masalah dan kelemahan apa yang dihadapi oleh Manajemen Peningkatan 
Profesionalisme Dosen di Provinsi Banten, dan (4) Langkah-langkah apa saja  
yang dilakukan oleh Manajmen Perguruan Tinggi di Provinsi Banten dalam 
meningkatkan Profesionalisme Dosen di masa yang akan datang?  

Metode penelitian yang digunakan  adalah metode penelitian kualitatif. 
Analisis data yang digunakan adalah studi deskriptif. Adapun sumber data utama 
dalam tulisan ini diperoleh dari unsur dosen dan birokrat kampus di Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, Universitas 
Tangerang Syekh Yusuf Tangerang, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
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Abstract 
This article aims at describing the observance of wasiat wajibah (compulsory 

bequeathment) in the Islamic court of Banten, analyzing the provision of the 
substitute heir and adopted children in the Compilation of Islamic Law (KHI). In 
addition, the ideal laws to manage the innheritance rules in Indonesia. This article is 
library research  by using doctrinal approach and using case study and survey 
methods. The data was, then, analyzed by using analytical descriptive and analytical 
correlative methods. The result showed that the observance of wasiat wajibah in the 
Islamic court of Banten employed by judges is by using the Mawali Hazairin‟s 
Doctrine. The criteria of the adoption of substitute heir and adopted children in the 
KHI is the attempts of Ulama and many judgees jurist in giving legal justice and 
certainty to the society. 
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Abstrak 

Artikel ini mengkaji tentang pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah di 
Pengadilan Agama Banten, menganalisa dimasukkannya ketentuan ahli waris 
pengganti dan anak angkat dalam KHI, dan bentuk peraturan perundang-
undangan yang tepat untuk mengatur kewarisan di Indonesia. Artikel ini 
merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan 
menggunakan metode studi kasus dan survey. Data selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan metode analitis deskriptif dan analitis korelatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah di Pengadilan Agama 
Banten, oleh para hakim, menggunakan Doktrin Mawali Hazairin; ketentuan ahli 
waris pengganti dan anak angkat dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam 



merupakan upaya para ulama dan ahli hukum dalam memberikan rasa keadilan 
dan kepastian hukum kepada masyarakat. 
 

Kata Kunci: Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan 
Agama Banten 
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Abstrak 

Artikel ini menggambarkan kepengarangan di Banten dengan menganalisa 
penulis-penulis berikut: Syaikh Yusuf al-Maqassari; Syekh Nawawi Al-Bantani; 
Hoesein Djajadiningrat dan saudara-saudaranya; Gola Gong dan penulis-penulis 
lain dari generasi terbaru. Tulisan ini mencoba menyajikan biografi para penulis, 
karya-karya mereka, dan juga keadaan-keadaan sosial yang mungkin telah 
mempengaruhi kepengarangan mereka.  
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Nawawi Al-Bantani, Hoesein Djajadiningrat dan Gola Gong 
 

 
Abstract 

This article describes the authorships in Banten by analyzing the authors as 
follow: Syaikh Yusuf al-Maqassari; Syekh Nawawi Al-Bantani; Hoesein 
Djajadiningrat and his brothers; Gola Gong and other new generation authors. It 
also tries to explain the biography of the authors, their works, and social conditions 
that have probably influenced their authorships.  
 
Key words: Authorship, Banten, Syaikh Yusuf al-Maqassari, Syekh Nawawi 

Al-Bantani, Hoesein Djajadiningrat and Gola Gong 
 
 

 


