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PROFIL PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH (AS) / PERDATA ISLAM STAIN SALATIGA
Oleh: Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si.

Sejarah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga awalnya bernama Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang di Salatiga. Dari nama tersebut terpahami bahwa STAIN Salatiga dulu adalah cabang dari IAIN Semarang. Tepat pada tanggal 21 Maret 1997 berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 1997 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Salatiga berubah status menjadi STAIN Salatiga. Perubahan nama ini memiliki beberapa arti penting, di antaranya; Pertama, STAIN sejak saat itu menjadi lembaga pendidikan yang otonom dan terpisah dari IAIN Walisongo Semarang. Kedua, sebagai implikasi dari perubahan nama lembaga dari Institut menjadi Sekolah Tinggi maka istilah fakultas harus digantikan dengan jurusan. Ketiga – ini yang lebih penting – perubahan nama itu menyebabkan lahirnya jurusan baru di STAIN Salatiga yaitu Jurusan Syari’ah yang pada waktu itu baru memiliki sebuah program studi, dialah Program Studi kebanggan kita, Ahwal al-Syakhshiyyah; disingkat AS. 
Prodi AS berdiri dengan landasan yuridis SK. No. Dj. I/2192/07 tanggal 13 Desember 2007. Pada tanggal 5 November 2010, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Nomor: 024/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010, menetapkan hasil akreditasi Prodi AS dengan nilai B. Nilai akreditasi ini berlaku sejak tanggal 5 November 2010 sampai dengan 5 November 2015.

Apakah Ahwal al-Syakhshiyyah itu? 
Kata Ahwal al-Syakhshiyyah yang berasal dari Bahasa Arab ini dipakai sebagai nama salah satu program studi di Jurusan Syari’ah di seluruh Indonesia dengan arti hukum keluarga; artinya hukum yang mengatur tentang aturan hidup berkeluarga bagi orang-orang Islam Indonesia. Kongkritnya, hukum keluarga berisi aturan-aturan yang mengatur tentang Nikah, Talak, Cerai dan Ruju’ (NTCR) plus pembagian warisan. Pengetahun tentang hukum keluarga ini wajib dikuasai secara matang oleh sarjana Progdi AS Jurusan Syari’ah sebagai calon hakim di Pengadilan Agama. 
Namun demikian dalam perkembangan terakhir, berdasarkan UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama kewenangan PA diperluas tidak hanya menyelesaikan kasus-kasus NTCRW, melainkan juga sengketa perbankan dan keuangan syari’ah. Artinya sarjana Progdi AS tidak hanya dituntut untuk menguasai hukum keluarga saja, tetapi juga wajib menguasai hukum perdata Islam dalam makna yang lebih luas, khususnya tentang ekonomi syari’ah.
Kebijakaan pemerintah untuk menyatuatapkan lembaga peradilan secara politis memperluas peluang alumni Progdi AS untuk dapat diterima sebagai hakim di semua lingkungan peradilan di Indonesia dan secara akademis juga menuntut alumni Prodi AS untuk menguasai hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pemberlakuan UU No. 18/2003 tentang Advokat menambah peluang sarjana Progdi AS di mana mereka dapat berprofesi juga sebagai pengacara (penasehat hukum) di semua lingkungan peradilan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, membuka peluang bagi alumni Progdi AS untuk berprofesi sebagai mediator dalam perkara-perkara perdata. Hal ini berarti menuntut sarjan Prodi AS untuk menguasai materi materi kepengacaraan dan mediasi. 
Meskipun Prodi AS memiliki fokus terhadap hukum keluarga, namun Prodi AS juga menyiapkan dan membekali mahasiswa dengan kemampuan teoretis maupun praktis dalam semua aspek hukum Islam, falak, kepenghuluan, hukum perdata umum, kepengacaraan, kepaniteraan, kenotariatan, mediasi dan metode penelitian. Adapun pejelasan tentang kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai oleh sarjana Prodi AS dijelaskan pada sub bab kompetensi program studi.

Visi
Terkemuka dalam pengembangan Hukum Islam (syari’ah) demi pembinaan hukum positif yang berkeadilan dan berkarakter Indonesia.

Misi 
Menyiapkan peserta didik sebagai ahli dan atau praktisi hukum yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan ke-Indonesiaan.
	Mengembangkan ilmu hukum Islam melalui penelitian dan riset dalam rangka pembinaan hukum positif di Indonesia.
	Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
	menyebarluaskan nilai-nilai keadilan dan spiritual hukum Islam melalui kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk bantuan hukum, penyuluhan dan lain-lain.

Tujuan Program Studi
Menghasilkan sarjana muslim Ahli Hukum Islam dan mampu menjadi praktisi hukum di seluruh lingkungan peradilan.
	Menghasilkan sarjana muslim ahli falak.
	Menghasilkan sarjana muslim yang mampu menjadi penghulu sekaligus mengelola lembaga pencatatan perkawinan yang profesional.
Mengembangkan dan menyebarluaskan kajian hukum Islam serta mengupayakan penerapannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
	Menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu hukum Islam dan hukum positif.

Kompetensi 
Sarjana S-1 Prodi Ahwal al-Syakhshiyyah Jurusan Syariah STAIN Salatiga harus memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:
	kemampuan dalam hukum Islam
	Memahami permasalahan hukum islam dalam bidang hukum perkawinan

Memahami permasalahan hukum islam dalam bidang hukum kewarisan
Memahami permasalahan hukum islam dalam bidang hukum perwakafan
Memahami permasalahan hukum islam dalam bidang hukum wasiat
Memahami permasalahan hukum islam dalam bidang hukum zakat
	Memahami permasalahan hukum islam dalam bidang hukum hibah

Memahami permasalahan hukum islam dalam bidang hukum sadaqah
	Kemampuan menjadi praktisi hukum
	Menguasai ketentuan perundangan yang berlaku
Menguasai ketentuan hukum mareri
Menguasai ketentuan hukum formil
Menguasai ketentuan hukum peradilan Islam
Mampu menjadi hakim di Pengadilan Agama (PA)
Mampu menjadi Advokat
	Kemampuan dalam bidang hisab dan rukyat
	Mampu menentukan arah kiblat
Mampu menghitung awal Ramadhan dan  awal Syawal
Mampu menetapkan kalender tahun Qomariyah
Mampu membuat jadwal waktu shalat
	Kemampuan dalam bidang kepaniteraan
	Terampil mencatat berita acara persidangan
	Terampil mendokumentasikan berkas putusan pengadilan
Terampil membuat surat panggilan persidangan
Terampil mengendalikan administrasi perkara
Mampu memangku profesi panitera PA
	Kemampuan dalam bidang advokasi
	Memiliki komitmen untuk menegakkan hukum
Memiliki profesionalisme sebagai penasihat hukum
Memiliki keberpihakan kepada orang yang tidak mampu yang meminta bantuan hukum
	Menjunjung tinggi etik advokat
	Kemampuan beracara di pengadilan
	Menguasai tata cara beracara di pengadilan
	Menguasai praktik persidangan
Mampu menyusun surat gugatan
Mampu menyusun surat permohonan
	Kemampuan menjadi penghulu dan pengelola lembaga pencatatan perkawinan
	Terampil menyiapkan administrasi perkawinan mulai pendaftaran sampai dengan penerbitan akte nikah
	Terampil mendokumentasikan berkas perkawinan
Terampil mengendalikan administrasi perkawinan
Mampu memangku profesi penghulu
	Kemampuan melakukan penelitian di bidang hukum
	mampu melakukan penelitian yurisprudensi
mampu melakukan penelitian tokoh hukum Islam
mampu melakukan penelitian kaidah fiqhiyyah
mampu melakukan penelitian kitab fiqh
mampu melakukan penelitian tematik historis
mampu melakukan penelitian mazhab hukum
mampu melakukan penelitian takhrij hadis
mampu melakukan penelitian terhadap fenomena hukum Islam yang terjadi di masyarakat

Dosen
Dosen Tetap Program Studi AS berjumlah 17 orang dan seluruhnya minimal berpendidikan S-2. Prodi AS memiliki seorang profesor dan seorang doktor. Dua orang dosennya adalah alumni the Faculty of Theology and Arts Leiden University Belanda. Dari 17 Dosen tersebut, terdapat 7 dosen yang sedang menempuh pendidikan S-3, baik di UIN Yogyakarta, IAIN Semarang, maupun UGM Yogyakarta. Bahkan ada juga dosen yang sedang menempuh pendidikan S-3 di Texas A&M Amerika Serikat.
		Selain dosen tetap tersebut, Progdi AS mendatangkan praktisi-praktisi dari luar untuk mengajar matakuliah-matakuliah tertentu seperti
	Hakim di lingkungan Pengadilan Negeri untuk mengajar matakuliah Hukum Acara Perdata dan matakuliah Hukum Acara Pidana

Hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk mengajar matakuliah Hukum Acara Peradilan Agama
Advokat untuk mengajar matakuliah Teknik Konsultasi dan Bantuan Hukum
	Notaris untuk mengajar matakuliah Hukum Agraria dll.


Fasilitas
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI)
Lembaga ini merupakan lembaga bentukan Jurusan Syari’ah yang didirikan sebagai ajang bagi para mahasiswa Program Studi AS untuk berlatih mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam bentuk memberikan konsultasi dan pemecahan masalah-masalah hukum (Islam) dan sekaligus melakukan pendampingan dan bantuan hukum kepada para pihak yang berperkara di pengadilan. Ke depan lembaga ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai arena magang bagi para alumni Progdi AS sekaligus sebagai batu loncatan untuk menjalani profesi sebagai praktisi hukum yang sesungguhnya.
	Peralatan Aplikasi Falak

Peralatan ini berfungsi untuk melakukan hisab dan ru’yah guna mengetahui bulan baru (hilal) sebagai pertanda di mulainya tanggal 1 bulan Qamariyyah. Di antaranya berupa program Mawaqit untuk menghitung jatuhnya bulan baru dan Theodolite yang merupakan alat teropong jarak jauh guna mengetahui ada atau tidaknya hilal.
	Laboratorium Peradilan

Sesuai dengan namanya laboratorium ini berupa ruangan untuk menyelenggarakan praktikum persidangan (peradilan semu) yang dilengkapi dengan meja hakim, kursi terdakwa, meja penasehat hukum, dan peralatan persidangan lainnya.
Selain ketiga fasilitas tersebut, mahasiswa Progdi AS juga diberi fasilitas-fasilitas lain yaitu:
	Ruang Kuliah Multimedia
	Perpustakaan dengan buku yang lengkap

Laboratorium Bahasa
Laboratorium Komputer
	Laboratorium Praktik Ibadah
	Akses internet gratis (Hot Spot Area)

Pesantren Mahasiswa gratis selama 1 tahun
	Studi Intensif Bahasa Arab dan Inggris
	Bimbingan Intensif Qira’atul Kutub
	Biro Konsultasi Tazkia


Praktikum 
Selama mengikuti studi di Progdi AS STAIN Salatiga, mahasiswa akan mengikuti berbagai praktikum yang bertujuan membekali mereka agar memiliki kemampuan dan ketrampilan teknis untuk menunjang kelancaran tugas-tugas yang akan dilaksanakannya kelak. Adapun praktikum-praktikum yang terdapat di Progdi AS adalah:
	Matakuliah Praktikum 

Adapun yang dimaksud dengan matakuliah praktikum ialah kegiatan praktikum yang terprogram dan dikelola secara langsung oleh Pusat Pengembangan Praktikum (PPP). Matakuliah praktikum di lingkungan Progdi AS meliputi: 
	Praktikum Ibadah

Kegiatan ini meliputi: praktik perawatan jenazah, praktik shalat,  praktik manasik haji, praktik khutbah dan praktik kultum.
	Studi Banding

Adapun lembaga yang dijadikan tujuan studi banding adalah lembaga-lembaga yang memiliki kaitan dengan kompetensi keilmuan dengan Progdi AS seperti MA, KY, Mahkamah Konstitusi, MUI, KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dll.
	Praktikum Peradilan

Praktikum Peradilan dilaksanakan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri selama kurang lebih 5 minggu. Kegiatan ini terdiri dari pembekalan, observasi administrasi dan persidangan, praktik peradilan semu, penyusunanan laporan dan yudisium
	Praktikum Matakuliah

Adalah  kegiatan praktikum sebagai latihan untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mahasiswa atas konsep dan teori yang telah dipelajari dalam suatu matakuliah tertentu. Adapun matakuliah yang memerlukan praktikum adalah


NO
MATA KULIAH

SEMESTER

1
Ulumul Hadis 
III
2
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
V
3
Metode Penelitian Hukum
V
4
Hukum Acara Pidana
VI
5
Hukum Acara Perdata
VI
6
Hukum Acara Peradilan Agama
VI
7
Ilmu Falak II
VII
8
Sosiologi Hukum 
VII
9
Teknik Konsultasi dan Bantuan Hukum
VII

	Praktikum Qira’atil Kutub

Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan literatur berbahasa Arab, Prodi AS mewajibkan mahasiswa Prodi AS untuk mengikuti praktikum qiraatil Kutub mulai dari semester tiga sampai dengan semester enam. Pembelajaran ini dilakukan baik dengan sistem bandongan (dosen membacakan dan menjelaskan isi dari sebuah kitab kepada mahasiswa di dalam kelas) maupun sorogan (mahasiswa bergiliran satu per satu membaca kitab berbahasa Arab dan menjelaskan isinya di depan dosen). Praktikum ini bertujuan memberi bekal kepada mahasiswa untuk menguasai kitab-kitab  fiqh dari sumbernya langsung (berbahasa Arab). Dengan demikian berarti juga meningkatkan kemampuan berbahasa Arab mahasiswa sehingga akan dihasilkan sarjana-sarjana hukum Islam yang berkualitas.
	Praktikum Pengabdian Pada Masyarakat

Praktikum Pengabdian Pada Masyarakat diselenggarakan dengan cara mahasiswa tinggal bersama di lingkungan masyarakat selama jangka waktu yang ditentukan oleh Ketua STAIN. Kegiatan in selanjutnya disebut KKN atau Kuliah kerja Nyata. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut ialah:
	Mempersiapkan calon sarjana yang lebih menghayati dan memahami kompleksitas permasalahan yang langsung dihadapi masyarakat secara langsung.

Memperluas wawasan pemikiran serta belajar menanggulangi permasalahan secara praktis dan terpadu.
Mengembangkan pengetahuan agama, sikap dan ketrampilan mahasiswa melalui penerapan ilmu agama Islam, teknologi dan seni secara langsung di masyarakat.
Melatih mahasiswa untuk bekerja antar bidang keahlian secara terpadu.

Peluang
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Progdi AS didirikan di antaranya guna mencetak calon-calon hakim Pengadilan Agama. Implikasinya, sarjana Progdi AS juga dapat diterima sebagai panitera dan tenaga administrasi di PA. Kebijakaan pemerintah untuk menyatuatapkan lembaga peradilan secara politis memperluas peluang alumni Progdi AS untuk dapat diterima sebagai hakim di semua lingkungan peradilan di Indonesia. Pemberlakuan UU No. 18/2003 tentang Advokat menambah peluang alumni Progdi AS di mana mereka dapat berprofesi juga sebagai pengacara (penasehat hukum) di semua lingkungan peradilan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, membuka peluang bagi alumni Progdi AS untuk berprofesi sebagai mediator dalam perkara-perkara perdata. Peluang lain adalah sebagai tenaga ahli hisab dan ru’yah di lingkungan Kemenag dan penghulu di KUA. Selain berbagai peluang di atas, alumni Progdi AS juga dapat menjadi dosen, peneliti dan pegawai di Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, kementerian agama, kantor notariat. 



	

