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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori tentang Maqâshid al-Syarî’ah

1. Defenisi dan Substansi Maqâshid al-Syarî’ah

Maqâshid al-Syarî’ah merupakan dua kata yang tersusun dalam bentuk

tarkîb idhâfî. Untuk memahami makna dan pengertian Maqâshid al-Syarî’ah,

terlebih dahulu perlu dipahami makna dari masing-masing kata tersebut, yaitu

Maqâshid1 dan Syarî’ah.

Maqâshid adalah bentuk jamak dari al-Maqshid. Maqshid sendiri

merupakan mashdar mimi yang mempunyai makna yang sama dengan al-

qashdu. Al-Qashdu secara bahasa dihubungkan dengan tiga makna, yaitu al-

’azm ‘ala syai’ wa taujîh ‘alaih (bermaksud terhadap sesuatu), al-istiqamah

‘ala al-tharîq (konsekuen atas suatu jalan) dan al-tawassuth fi al-amr

(perantara dalam sesuatu). Syarî’ah secara bahasa berarti al-mawadhi’ allati

yunhadaru ila al-ma’ minha (tempat di mana air turun darinya/ sumber air).2

Sementara secara istilah syari’ah adalah segala sesuatu, berupa aqidah

(keyakinan) dan perbuatan yang telah disyariatkan oleh Allah Swt.

Sementara apabila kita membincang Maqâshid al-Syarî’ah sebagai salah

satu disiplin ilmu tertentu yang independen, akan kita dapati beragam versi

definisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari

1 Di dalam kitabnya al-Muwâfaqât, al-Syâthibî membagi Maqâshid secara umum kepada
dua, yaitu Maqâshid syari’ dan Maqâshid mukallaf. Maqâshid mukallaf dibahas khususnya
berhubungan dengan masalah ibadah, sebab Maqâshid mukallaf (niat) mempunyai pengaruh yang
sangat besar terhadap ibadah yang dilaksanakan. Lihat Abu Ishaq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi
Ushul al-Syarî’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 51.

2 Ibn Manzhur, Lisân al-‘Arab, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1408 H/ 1988 M), juz 24, hal. 2.238.
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titik tolak yang hampir sama. Satu yang harus diperhatikan mengenai pen-

definisi-an term Maqâshid ini, yaitu jarang sekali para ulama terdahulu yang

memberikan definisi ilmu Maqâshid secara terang dan jelas yang mencakup

semua unsur yang terkandung di dalamnya, baik Imam al-Ghazali,3 maupun

Imam al-Syâthibî yang disepakati oleh semua kalangan sebagai bapak

proklamator ilmu ini sama sekali tidak menyinggung mengenai definisi

Maqâshid al-Syarî’ah. Untuk itu, kebanyakan definisi Maqâshid al-Syarî’ah

yang kita dapati sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama

kontemporer, seperti Thâhir ibn ‘‘Âsyûr yang membagi maqâshid menjadi dua

bagian; ‘am dan khash. Untuk yang pertama ia mengartikannya sebagai

berikut:

ثُ يْ ا، ِحبَ هَ مِ ظَ عْ مُ وْ أَ عِ يْ رِ شْ التَّ الِ وَ حْ أَ عِ يْ مجَِ ِيفْ عِ اِر لشَّ لِ ةُ ظَ وْ حُ لْ مَ الْ مُ كْ احلُْ وَ اِين عَ مَ لْ اَ 
4.ةِ عَ يْـ رِ الشَّ امِ كَ حْ أَ نْ مِ اصٍّ خَ عٍ وْ نَـ ِيف نِ وْ كَ الْ ا بِ هَ تُـ ظَ حِ َال مُ صُّ تَ ختَْ َال 

Artinya:
Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan syari’ (Allah)
dalam semua ketentuan syariat, atau sebagian besarnya di mana tidak
hanya khusus dalam hukum-hukum fikih (syariah) tertentu saja”.

Sementara untuk yang kedua ia memaknainya sebagai:

حِ الِ صَ مَ ظِ فْ حلِِ وْ اَ ةَ عَ افِ النَّ اسَ النَّ دِ اصِ قَ مَ قِ يْ قِ حْ تَ لِ عِ اِر لشَّ لِ ةُ دَ وْ صُ قْ مَ لْ اَ ةُ يَّ فِ يْ كَ لْ اَ 
ِِ فَ رُّ صَ تَ ِيفْ ةِ امَّ عَ الْ  5.ةُ اصَّ خلَْ اَ مْ ا

Artinya:

3 Al-Ghazâlî memaknai maqâshid dengan “Tujuan syara’ dalam menurunkan syariat adalah
untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.” Al-Ghazâlî di sini kurang jelas
dalam memberikan definisi, karena hanya menyebutkan tujuan turunnya syara’, dan bukan definisi
ilmu Maqâshid itu sendiri. Lihat Abu Hamid al-Ghazâlî, al-Musthashfa, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401
H/ 1981 M), juz. 2, hal. 251.

4 Thâhir ibn ‘Âsyûr, Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah, (Kairo: Dar al-Salam, 2009), hal.
50.

5 Ibid, hal. 51.
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Hal-hal yang dikehendaki syâri’ (Allah) untuk merealisasikan
tujuantujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara
kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara
khusus.

‘Allal al-Fasi salah satu ulama maqâshid kontemporer memberikan

definisinya sebagai berikut:

لِّ كُ دَ نْ عِ عُ اِر ا الشَّ هَ عَ ضَ وَ ِيت الَّ ارُ رَ سْ ألَ اْ ا، وَ هَ نْـ مِ ةُ ايَ غَ لْ : اَ ةِ عَ يْـ رِ الشَّ دِ اصِ قَ مبَِ ادُ رَ مُ لْ اَ 
6.اهَ امِ كَ حْ أَ نْ مِ مٍ كْ حُ 

Artinya:
Maqâshid al-Syarî’ah adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat
dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk
hukumnya”.

Sementara Aḥmad Raisuni memaknainya sebagai:

ةِ حَ لَ صْ مَ ا لِ هَ قِ يْ قِ حتَْ لِ جْ ِألَ ةُ عَ يْـ رِ الشَّ تِ عَ ضَ وَ ِيت لَّ اَ اتِ ايَ غَ الْ يَ هِ ةِ عَ يْـ رِ الشَّ دُ اصِ قَ مَ 
7.ادِ بَ عِ الْ 

Artinya:
Tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan
kemaslahatan umat manusia”.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, Maqâshid al-Syar’iyyah

adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara’ dalam mensyariatkan suatu

hukum, baik secara umum maupun secara khusus, bagi kemaslahatan umat

manusia.

Dari defenisi di atas, dapat diketahui bahwa maqâshid tersebut ada yang

bersifat umum (‘ammah) dan ada yang bersifat khusus (khashshah). Maqâshid

secara umum adalah tujuan syariat Islam secara global. Secara global dapat

6 Allal al-Fâsi, Maqâshid al-Syarî’ah wa Makârimuhâ, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1409 H/
1989 M), hal. 31.

7 Aḥmad Raisunî, Nazhariyyât al-Maqâshid ‘inda Imâm al-Syâthibî, (Jeddah: Dar al-
Ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1415 H/ 1995), hal. 19.
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disimpulkan bahwa tujuan disyariatkannya semua syariat Islam itu adalah

dar’u al-mafâsid (menolak/ menghindari segala kerusakan) dan jalbi al-

mashalih (menarik segala sesuatu yang mengandung kebaikan).8 Maqâshid

khashshah/ juz’i adalah tujuan khusus dari setiap hukum yang telah ditetapkan

oleh syariat, yang sebetulnya masih mengacu kepada maqâshid ‘ammah di

atas, seperti tujuan disyariatkannya shalat, puasa, haji, serta tujuan dilarangnya

khamar, judi zina, dan lain sebagainya.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama Ushul Fiqih

dalam menetapkan bahwa dalam setiap hukum terdapat tujuan yang hendak

dicapai, yaitu kemaslahatan. Dalil-dalil tersebut adalah:








Artinya:
(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia
membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa’ [4]:165).

Surat al-Nisa’ ayat 165 ini menjelaskan tujuan kehadiran Rasul-rasul,

baik yang telah disebut nama mereka dan diuraikan kisahnya dalam al-Qur’an

maupun yang tidak, yaitu sebagai pembawa berita gembira dan pemberi

peringatan agar supaya tidak ada alasan yang kuat bagi manusia membantah

Allah sesudah datangnya rasul-rasul Allah menyampaikan hal itu kepada

8 Dalam buku Qawâ’id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm, Izzuddîn ibn Abdissalâm
membahas secara panjang lebar tentang permasalahan mashâlih dan mafâsid di atas.
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seluruh manusia melalui para nabi dan rasul, agar yang mendapatkan buah

kejahatan yang dilakukannya tidak berdalih bahwa mereka tidak tahu.




Artinya:
Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

Di sini Allah Swt berfirman kepada kita bahwa Dia telah menciptakan

Muḥammad sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), artinya,

Dia mengirimnya sebagai rahmat untuk semua orang. Barangsiapa menerima

rahmat ini dan berterima kasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan

akhirat. Namun, barangsiapa menolak dan mengingkarinya, dunia dan akhirat

akan lepas darinya.

Kedua ayat dia atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap hukum Allah,

baik berupa perintah maupun larangan pasti memiliki kebaikan atau

memberikan kemaslahatan untuk manusia itu sendiri.

Hampir seluruh peneliti sepakat, bahwa al-Syâthibî-lah tokoh yang

pertama kali memperkenalkan studi Maqâshid al-Syarî’ah sebagai sebuah teori

baku yang utuh dan suatu ilmu yang independen, terpisah dari ilmu lainnya.

Posisi al-Syâthibî dalam ilmu maqâshid hampir serupa dengan kedudukan

Sibawaih dalam ilmu nahwu, Imam al-Syafi’i dalam Ushul Fiqih, dan Khalil

al-Farahi di dalam ilmu ‘arudh. Yang jadi pertanyaan adalah apakah al-

Syâthibî adalah orang pertama yang memperkenalkan studi ini ataukah ia

terpengaruh dari karya-karya ulama sebelumnya?
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Suatu pemikiran tidaklah dibangun dari kehampaan. Ia merupakan hasil

dari refleksi sang empunya atas realita historis yang ia alami dan hasil dari

pengetahuan personalnya terhadap karya para pendahulunya. Hal yang sama

terjadi pada al-Syâthibî.9 Seperti yang telah dipaparkan di atas, konsepsi

mengenai Maqâshid al-Syarî’ah telah ada semenjak wahyu pertama yang

diterima Nabi Saw, dan kemudian dilanjutkan oleh para generasi setelahnya.

Yang kemudian menjadi nilai plus pada diri al-Syâthibî adalah ide briliannya

mengenai kodifikasi konsep-konsep para sarjana klasik yang berserakan

menjadi suatu disiplin ilmu mandiri, yang mempunyai bidang garapan dan

target tersendiri dari ilmu lainnya.10

Ibnu Rusyd memandang bahwa prinsip-prinsip dalam syari’at serupa

dengan prinsip-prinsip dalam filsafat, bahkan ia menyatakan bahwa filsafat

adalah kawan akrab syari’at dan saudara sesusuannya. Prinsip dasar dalam

9 Dalam merumuskan rancang bangun konsep Maqâshid al-Syarî’ah, al-Syâthibî banyak
terpengaruh dari pemikiran para ulama sebelumnya, khususnya para ushuliyyun dan pengikut
mazhab Malikiyah. Contoh nyata keterpengaruhan al-Syâthibî atas ushuliyyun dapat dilacak pada
pembagian konsep mashalih menjadi tiga; dharûriyyât, hajiyyât, dan taḥsiniyyât, dan pembagian
dharûriyyât menjadi lima, yaitu; hifzhu al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-mal. Perlu dicatat bahwa
al-Juwaini-lah yang pertama kali memperkenalkan kosep ini dalam kitabnya al-Burhan.
Sedangkan pengaruh dari al-Ghazâlî, dapat kita temukan pada puluhan kali penyebutan nama al-
Ghazâlî, baik di al-Muwâfaqât ataupun di al-I’tisham. Sebagai misal, mengenai pembahasan
makna sah dan batalnya suatu amal, ia mengemukakan bahwa suatu amalan yang sah adalah amal
yang baik di mata Allah dan mendapatkan pahala atas perbuatannya tersebut, dan bukan semata
amal yang terpenuhi syarat dan rukunnya saja, sementara amal yang batal sebaliknya. Hal ini telah
disinggung oleh para ulama akhlak semisal al-Ghazâlî dalam bab niat dan ikhlasnya. Sedangkan
pengaruh dari ‘Izzudin ’Abdissalam dan muridnya, al-Qarafi terlihat pada pasal masyaqqah dan
pembagiannya, masyaq mulâzamah li al-taklif dan masyaq laisat mulazamah linafs al-taklif yang
kemudian dikembangkan lebih dalam oleh al-Syâthibî. Sementara sebagai seorang penganut
Malikiyah taat, yang mempunyai karakter khas sebagai madzhab mashlahah, istishlah, istihsan
dan tafsir mashlahi terhadap teks dan jalb al-manafi’ wa dar’ al-mafasid terhadap konteks turut
memberikan sumbangsih cukup besar pada cara pandang al-Syâthibî.

10 Para sarjana klasik kerap menyinggung wacana maqâshid dalam buku-buku mereka,
akan tetapi hanya sebatas isyarat kecil, atau masuk di sela-sela pembahasan mengenai wacana
lainnya. Baru di tangan al-Syâthibî diskursus tentang maqâshid mengalami perluasan yang
signifikan dan sistematisasi tema bahasan dengan cukup rapi, yang kemudian ia bukukan dalam
karya manumentalnya al-Muwâfaqât.
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disiplin syari’at serupa dengan prinsip dasar yang berlaku dalam disiplin

filsafat, yaitu prinsip kausalitas. Prinsip dasar syari’at dimaksud adalah

Maqâshid al-Syarî’ah (tujuan-tujuan dasar syari’at), karena prinsip ini

termasuk dalam kategori al-sabab al-ghaiy (sebab akhir, final cause) dalam

ungkapan para ahli filsafat. Jadi apabila dimensi rasionalitas disiplin ilmu-ilmu

alam dan ilmu-ilmu metafisika dibangun atas dasar prinsip Maqâshid al-

Syarî’ah. Karena itu, untuk membangun rumusan penalaran dalam syari’at

termasuk formulasi rasionalismenya, harus berdasar pada prinsip-prinsip

doktrinal, yang secara gamblang menjadi tujuan dan maksud syari’at, yang

akan diterapkan bagi manusia.11

Rasionalitas syari’at dibangun atas dasar maksud dan tujuan yang

diberikan sang pembuat syari’at, dan akhirnya bermuara pada upaya membawa

manusia kepada nilai-nilai kebijakan. Bisa dikatakan kemudian bahwa gagasan

Maqâshid al-Syarî’ah sebanding dengan gagasan hukum kausalitas di alam ini

dalam disiplin filsafat. Rasionalitas filsafat dibangun atas landasan keteraturan

alam ini, dan juga pada landasan prinsip kausalitas.12

Menurut al-Syâthibî, universalitas syari’at mengandung arti pasti dan

yakin (qath’i). Pertama, prinsip keumuman dan kejangkauan. Hukum-hukum

syari’at bersifat umum, meluas dan menjangkau semuanya. Hukum-hukum

syari’at mencakup semua objek taklîf, dan tidak berlaku secara spesifik untuk

masa waktu dan tempat tertentu saja. Kedua, prinsip ketidakpastian dan

11 Metra Wirman Alidin, Ijtihâd Maqâshidy; Metodologi Pendekatan Alternatif, (Jakarta:
Ciputat Press, 2002), hal. 31-32.

12 Muḥammad ‘Abid al-Jâbiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi; Dirâsah Tahlîliyah Naqdiyyah li
Nuzhum al-Ma’rifah fi al-Tsaqâfah al-‘Arabiyyah, (Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi, 1414 H/
1993 H), hal. 163.
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keberubahan. Hukum-hukum syari’at demikian pula halnya. Yang wajib tetap

wajib dan yang haram tetap haran dan seterusnya. Apa yang menjadi sebab,

tetap akan menjadi sebab, demikain pula dengan syarat, iya akan tetap menjadi

syarat. Ketiga prinsip legalitas, yaitu posisi disiplin keilmuwan itu sebagai

penentu bukan justru didikte dan ditentukan dari luar dirinya.13

Dalam rumusan al-Syâthibî, Maqâshid al-Syarî’ah terdiri dari empat

unsur pokok; pertama, syari’at diberlakukan dalam rangka memelihara dan

menjaga kepentingan dan kemaslahatan manusia. Kedua, syari’at diberlakukan

untuk memahami dan dihayati oleh ummat manusia. Karena diturunkan dalam

bahasa Arab dalam lingkungan sosial masyarakat Arab, maka untuk

memahaminya kita perlu merujuk kepada apa yang dikenal oleh bangsa Arab

dalam bahasa maupun realitas kehidupan mereka. Ketiga adalah taklif, yakni

pembebanan hukum-hukum agama kepada manusia. Rumusannya adalah setiap

hukum yang tidak kuasa dilakukan oleh mukallaf, maka hukum tersebut secara

syari’at tidak bisa dibebankan kepadanya, meskipun dimungkinkan oleh akal.

Pertimbangannya, karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar

kemampuan dan kesanggupannya. Keempat, melepaskan mukallaf dari

belenggu dorongan hawa nafsunya, sehingga menjadi hamba Allah secara

kodrati. Empat unsur dari Maqâshid al-Syarî’ah ini diwajib dipertimbangkan

dalam setiap pengambilan keputusan hukum.14

2. Pembagian Maqâshid al-Syarî’ah

13 Abu Ishaq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syarî’ah, Op. Cit, juz. 2, hal. 92.
14 Ibid, hal. 79.
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Maqâshid al-Syarî’ah bisa dibagi berdasarkan dua kategoti, yaitu dari

sisi objeknya dan dari sisi kualitas mashlahah yang ingin dicapai. Pertama,

pembagian Maqâshid al-Syarî’ah dari segi objeknya. Menurut Muḥammad

Thâhir ibn ‘Âsyûr, dari segi objeknya Maqâshid al-Syarî’ah bisa dibagi

menjadi tiga, yaitu:15

a. Al-Maqâshid al-‘ammah (tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu yang

dipelihara syara’ serta diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang

syariat. Sebagaimana disebutkan di atas, tujuan umum syariat kembali

kepada dua tujuan yang paling fundamental, yaitu dar'u al-mafasid dan

jalbu al-mashalih.

b. Al-Maqâshid al-khashshah (tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang

hendak dicapai syara’ dalam topik (bab) tertentu, seperti tujuan yang

hendak dicapai dalam hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan

dan keluarga, tujuan yang hendak dicapai dalam hukum yang berkaitan

dengan masalah ekonomi, tujuan yang hendak dicapai dalam hukum

yang berkaitan dengan masalah mu’amalah yang bersifat fisik dan lain

sebagainya.

c. Al-Maqâshid al-juz’iyyah, yaitu tujuan yang ingin dicapai syara’ dalam

menetapkan hukum syara’ yang bersifat parsial, seperti tujuan yang ingin

dicapai syara’ dalam mewajibkan shalat, mengharamkan zina, sesuatu

15 Thâhir ibn ‘Âsyûr, Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah, (Kairo: Dar al-Salam, 2009),
hal. 71.
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yang membolehkan atau menjadi sebab bagi adanya hukum tentang

sesuatu dan lain sebagainya.16

Kedua, pembagian Maqâshid al-Syarî’ah dari segi kualitasnya. Tujuan

umum dari syariat adalah menjamin mashalih (kemaslahatan) bagi umat

manusia, baik mashalih di dunia maupun di akhirat. Dari segi kualitas

mashalih yang ingin dicapai, Maqâshid al-Syarî’ah dapat dibagi tiga, yaitu:17

a. Mashâlih dharûriyyah (necessities), yaitu sesuatu yang mesti ada dalam

menjamin kemaslahatan hidup manusia. Apabila hal tersebut hilang

(tidak ada), kemaslahatan hidup manusia akan hancur, baik di dunia

maupun di akhirat.18 Untuk mewujudkan mashalih dharûriyah ini, ada

lima macam pokok yang harus dijaga dan dipelihara eksistensinya.

Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut, seseorang

akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kelima

pokok yang harus dipelihara tersebut adalah agama (hifzh al-din/

protection of faith), jiwa (hifzh al-nafs/ protection of life), akal (hifzh al-

‘aql/ protection of intellect), kehormatan (hifzh al-nasl/ protection of

posterity)19 dan harta (hifzh al-mal/ protection of property). Lima pokok

16 Setiap hukum mempunyai Maqâshid masing-masing, akan tetapi Maqâshid tersebut ada
yang bisa dicapai dengan akal (ma’qul) dan ada yang tidak bisa dicapai dengan akal (ghair
ma’qul). Sebagai contoh shalat diwajibkan untuk memelihara agama, larangan minum khamar
untuk memelihara akal dan lain sebagainya. Lihat Thâhir ibn ‘Âsyûr, Maqâshid al-Syarî’ah al-
Islamiyyah, Op. Cit, hal. 72-73.

17 Abdul Karim Zaidan, al-Wajz fi Ushul al-Fiqh, (Kairo: Mu’assasah Qurthubah, 1409 H/
1989 M), hal. 380-382.

18 Kehancuran di dunia bisa berupa terancamnya keberlangsungan hidup manusia,
sementara kehancuran di akhirat berupa kegagalan dalam mendapatkan nikmat yang agung (ridha
Allah) dan kembali dalam keadaan merugi. Abu Ishaq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât, Op.Cit, juz. 2.
hal. 81.

19 Terminologi hifzh al-nasl dikemukakan oleh al-Ghazâlî, al-‘Amidi, al-Syâthibî, dan
jumhur ulama Ushul Fiqih. Sementara al-Razi, al-Qarafi, dan Ibnu Qudamah memakai istilah hifzh
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tersebut ditetapkan berdasarkan induksi para ulama terhadap ayat-ayat al-

Qur’an dan hadis Rasulullah Saw, terutama surat al-Mumtahanah ayat

60.20 Untuk menjaga lima pokok di atas, menurut Imam Syathibi

dilakukan dengan dua jalan, yaitu melakukan perbuatan dalam rangka

melestarikannya dan menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan

kehancurannya. Untuk mewujudkan eksistensi agama, disyariatkan rukun

iman dan rukun Islam. Untuk menjaga kelestariannya disyari’atkan jihad

untuk mempertahankan agama, hukuman had bagi orang yang murtad

dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan eksistensi jiwa/ kehidupan,

disyariatkanlah nikah, dan untuk menjaga kelestariannya disyariatkan

untuk makan dan minum dan dilarangnya hal-hal yang bisa

membahayakan kehidupan serta diperbolehkannya memakan sesuatu

yang dilarang ketika keadaan darurat, disyariatkannya hukuman qishash

bagi orang yang membunuh dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan

eksistensi akal, pada awalnya Allah Swt telah memberikan pemahaman

(kemampuan akal) yang sama kepada semua manusia. Misalnnya, untuk

menjaga kelestariannya diharamkan minum khamar. Untuk mewujudkan

eksistensi kehormatan disyariatkan nikah secara syar’i, dan untuk

al-nasb. Menurut Syubli, terminologi nasl lebih tepat, karena istilah tersebut lebih umum dari
sekedar menjaga keturunan (menghindari percampuran nasab).

20 Ayat tersebut bermakna “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan
yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak
akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta
yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam
urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah
untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Dalam ayat ini
disyariatkan beberapa hal untuk menjaga kelima pokok di atas, seperti larangan menyekutukan
Allah untuk menjaga agama, larangan mencuri untuk menjaga harta, larangan berzina untuk
menjaga kehormatan, larangan membunuh untuk menjaga jiwa. Di samping ayat ini, ada beberapa
ayat yang berbicara secara terpisah tentang masing-masing keharusan menjaga lima pokok di atas.
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menjaga kelestariannya disyariatkan hukuman had bagi perbuatan zina,

qadzaf, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan eksistensi harta, Allah

memperbolehkan berbagai transaksi mu’amalah, dan untuk menjaga

kelestariannya Allah Swt mensyariatkan hukuman had bagi pencuri dan

lain sebagainya serta mendorong umat manusia untuk berusaha dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Mashâlih hajiyyât (requirements), yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh

manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan, akan tetapi

ketiadaannya tidak sampai mengancam dan membahayakan kehidupan,

tapi hanya akan mendatangkan kesulitan dan kesusahan. Dalam rangka

memenuhi mashâlih hajiyyât ini, dalam ibadah Allah Swt mensyariatkan

rukhshah, seperti keringan untuk mengqashar shalat atau berbuka bagi

orang yang dalam perjalanan jauh. Dalam muamalah, Allah Swt

membolehkan beberapa jenis transaksi yang pada dasarnya menyalahi

kaidah umum, seperti jual beli salam, istishnâ’, muzâra’ah, dan lain-

lain.21 Dalam rangka menghilangkan kesulitan (memenuhi kebutuhan

hajiyyât), Allah juga mengatur jual beli tanah yang di dalamnya terdapat

pohon atau buah yang tidak bisa dipisahkan dari tanah tersebut.

Memisahkan tanah dari pohon -seperti berakad hanya membeli tanah

saja, padahal di dalamnya terdapat pohon- akan menimbulkan kesulitan,

oleh karena itu membeli tanah tersebut membeli sesuatu yang ada di

dalamnya, seperti pohon.

21 Ibid. hal. 280.
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Ada beberapa ayat dipergunakan oleh para ulama sebagai dalil untuk

merumuskan keabsahan kebutuhan hajiyyât ini, antara lain:

…


…

Artinya:
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 185).

Maksudnya ayat ini, agama Islam itu ringan dan mudah, baik dalam

aqidah, akhlak, amal-amal ibadah, perintah dan larangannya. Setiap

mukallaf akan merasa mampu melaksanakannya, tanpa kesulitan dan

tanpa merasa terbebani. Aqidah Islam itu ringan, akan diterima oleh akan

sehat dan fitrah yang lurus.

c. Mashâlih taḥsiniyyât (beautifications), yaitu kebutuhan yang diwujudkan

untuk menunjang kebutuhan dharûriyyah dan hajiyyât. Ketiadaan

kebutuhan ini tidak menyebabkan terancamnya eksistensi kebutuhan

dharuriyah, dan tidak pula mendatangkan kesulitan kepada umat

manusia, melainkan dapat menyalahi kepatutan dan menurunkan

martabat pribadi. Dalam masalah agama, misalnya, manusia dituntut

untuk mensucikan diri dan menjauhi najis-najis dan yang kotor-kotor.

Dalam memelihara diri atau jiwa manusia terikat dengan sopan santun,

makan dan minum dalam batas kewajaran dan tidak berlebihan, dalam

memelihara keturunan terikat dengan tata cara pergaulan rumah tangga,

dalam memelihara akal dilarang berbagai perbuatan yang bisa

mengganggu akal, seperti banyak mengkhayal. Dalam memelihara harta
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ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam mendapatkan dan

memanfaatkan harta.

Dalam al-Muwâfaqât, kitab yang merupakan magnum opusnya di bidang

Maqâshid al-Syarî’ah, al-Syâthibî membagi Maqâshid menjadi dua kategori

pokok; qasd al-syâri’ (maksud dari al-syâri’/ Allah dan rasul-Nya) dan qashd

al-mukallaf (maksud dari manusia sebagai objek taklîf). Untuk kategori

pertama, ia membaginya menjadi empat bagian:22

a. Qashd al-syâri’ fî wadh’i al-syarî’ah (maksud syâri’ dalam menurunkan

syariat)

Menurut al-Syâthibî, syariat yang diturunkan oleh syari’ adalah untuk

merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadât.

Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga, yaitu; dharûriyât

(primer), hajiyyât (sekunder), dan tahsiniat (tersier). Untuk yang pertama

adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia.

Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang

terangkum dalam lima bagian; hifzh al-dîn (agama), al-nafs (jiwa), al-nasl

(keturunan), al-mâl (harta) dan al-‘aql (akal). Sedangkan cara untuk

melestarikannya adalah dengan dua cara yaitu; hifdzuha min nahiyah al-

wujûd (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan

hifzhuha min nahiyah al-‘adam (mencegah hal-hal yang dapat

menghilangkannya). Sebagai contoh; untuk menjaga agama, kita harus

beragama dan melaksanakan ibadah shalat, zakat, dan lain-lain, dan untuk

22 Abu Ishaq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syarî’ah, Op. Cit, hal. 57-62.



26

mencegah hilangnya agama disyariatkan berjihad, memerangi orang murtad

dan mencegah hal-hal bid’ah.

Sementara untuk mashlahat hajiyyât adalah sesuatu yang sebaiknya

ada untuk menghindari kesulitan dalam melaksanakannya. Seperti shalat

jama’ dan qashar bagi musafir. Sedangkan mashlahah tahsîniyyah adalah

sesuatu yang sebaiknya ada demi melestarikan akhlak yang baik. Kalau

sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya

sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan) dalam

melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut

ukuran tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat dan

menghilangkan najis.

b. Qashd al-syâri’fî wadh’i al-syarî’ah li al-ifhâm (maksud syâri’ dalam

menurunkan syariat supaya bisa dipahami)

Yaitu untuk dapat memahami maksud syariat harus terlebih dahulu

menguasai Bahasa Arab, sebagai bahasa diturunkannya syariat. Di sisi lain,

syariat ini mempunyai karakter ummiyyah sehingga dapat dipahami secara

sederhana oleh tiap orang dan tidak terlalu membutuhkan kemampuan

khusus seperti penguasaan matematika, fisika atau biologi.

c. Qashd al-syâri’fî wadh’i al-syarî’ah li al-taklîf bi muqtadhaha (maksud

syâri’ dalam menurunkan syari’at untuk dilaksanakan sesuai dengan

permintaan syâri’)

Untuk itu syâri’ tidak pernah menetapkan syariat di atas kadar

kemampuan manusia. Sedangkan taklîf yang terdapat kesulitan di dalamnya,
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al-Syâthibî cenderung berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan syâri’

menetapkan syariat bukan untuk menciptakan kesulitan itu sendiri,

melainkan untuk manfaat lebih besar yang ada di balik kesulitan itu.

Misalnya perintah untuk mengeluarkan sebagian harta (zakat). Tujuan

utama dari syariat ini bukanlah untuk mengurangi harta manusia, melainkan

untuk menciptakan keadilan sosial dan menumbuhkan sikap empati sesama

manusia.

d. Qashd al-syâri’ fi dukhûl al-mukallaf tahta ahkâm al-syarî’ah

Inti dari pembahasan ini adalah tujuan syâri’ untuk menarik manusia

itu masuk kepada syariat, supaya terhindar dari perbuatan menuruti hawa

nafsu, sehingga bisa menjadi hamba Allah yang ikhtiyâr (bebas melakukan

pilihan), dan bukan karena idhtirâr (terpaksa). Sedangkan untuk kategori

kedua, qasd al-mukallaf (maksud dari manusia sebagai objek taklîf), ia

menjelaskan bahwa perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan

tuntutan syari’, dalam arti apabila manusia itu melakukan perbuatan di luar

panduan syariat, perbuatannya batil, tidak diterima disisi Allah.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam bahwa pencermatan terhadap

al-maqâshid secara khusus merupakan percermatan terhadap al-ghâyah

(tujuan). Sehubungan dengan ini ada dua aspek yang penting yaitu: Pertama,

al-qath’i menurut al-Syâthibî tidak ditentukan oleh pengkorelasian antara

hukum dengan sifat atau sebab-sebabnya, melainkan pengkorelasian antara

hukum dengan hikmahnya atau ‘illat-nya. Artinya ke-qath’i-an itu berdiri

atas enumerasi tujuan (ta’lil al-ghâyah), bukan atas enumerasi sebab (ta’lîl
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sababi). Kedua, bahwa al-qath’i yang dikonsepsikan al-Syâthibî bukan

qath’iyyah al-madhâmin al-dalâliyyah (kepastian isi berdasarkan

penunjukan makna), melainkan qath’iyyah al-madhâmin al-akhlâqiyyah

(kepastian isi menurut etis religius). Selama qath’iyyah al-maqâshid

(kepastian tujuan syari’at) tidak masuk dalam konteks qath’iyyah al-

madhâmin yang dibangun atas prinsip hubungan kausalitas, melainkan atas

tujuan, maka al-madhâmin yang ditetapkan oleh tujuan syari’at merupakan

aplikasi dari nilai etis religius (madhâmin ‘amaliah qayyimah). Dengan

demikian, al-qath’i menurut al-Syâthibî harus bersumber dari muatan nilai

etis religius (al-madhâmin al-akhlaqiyyah).23

3. Korelasi Konsep Tsawâbit dan Mutaghayyirât dengan Maqâshid al-

Syarî’ah

Tsawâbit adalah hal-hal prinsip yang mesti ada dan tidak boleh berubah

atau berganti di sepanjang waktu dan di tempat manapun. Tsawâbit ini

merupakan kaidah-kaidah yang mengatur berbagai individu yang menganut

agama, mazhab atau kelompok. Dia adalah frame (bingkai) yang

mengendalikan perilaku. Tsawâbit juga timbangan akurat yang tidak pernah

keliru, sehingga dengan tsawâbit ini mereka dibedakan dari orang lain. Oleh

karena itu, tsawâbit bukanlah tempat untuk tawar-menawar. Tsawâbit (prinsip)

suatu agama ataupun mazhab, adalah penjaga keberlangsungan suatu agama

atau mazhab tersebut yang membedakan antara pengikutnya dengan pengikut

23 Ibid, hal. 67.
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lainnya. Ia adalah aturan yang mengikat para pengikutnya. Posisinya seperti

akidah dan pokok-pokok yang tegas yang tidak menerima ta’wil, penggantian,

perubahan kapan dan di manapun serta oleh siapapun. Tsawâbit merupakan

poros atau kutub wahyu, di mana para mujtahid dan pembaharu

mengelilinginya dengan aneka gerakan dan perubahan, sementara poros itu

tetap, tidak bergerak, dan tentunya tsawâbit ini berdasarkan dalil-dalil yang

qath’i (pasti), baik qath’i al-tsubut, maupun qath’i al-dilalah.24

Sedangkan mutaghayyirât adalah hal-hal yang mungkin mengalami

pergantian, perubahan, ta’wil, dan perkembangan. Perubahan di dalamnya

tidak dianggap pelanggaran terhadap hal-hal pokok dan asasi yang menjadi

prinsip. Mutaghayyirât merupakan hal yang fleksibel. Sebab, perubahan waktu

dan tempat menuntut adanya fleksibilitas, adaptasi, dan respon, dengan tetap

menjaga tsawâbit.

Allah Swt telah meninggalkan bagi Islam tsawâbit yang menjamin

keberlangsungan agama ini dan mutaghayyirât yang menjamin validitas dan

kesesuaian dengan segala kondisi dan situasi. Maka tsawâbit dan

mutaghayyirât adalah sebuah keberlangsungan tanpa adanya kekakuan,

adaptasi tanpa ada penyelewengan, pembaharuan tanpa ada peyimpangan,

perkembangan tanpa ada penelantaran seseuatu, sebuah originalitas tanpa

berkekurangan, keduanya merupakan dua bagian mata uang yang tidak bisa

dipisahkan. Di dalam Islam, banyak terdapat tsawâbit dan mutaghayyirât di

24 Ibid, hal. 44-45.
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berbagai bidang. Adanya tsawâbit ini mengikat setiap Muslim untuk

melakukannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tsawâbit adalah

masalah-masalah ushul (prinsip) di dalam ajaran Islam, dan mutaghayyirât

adalah masalah-masalah furu’ (tidak prinsip) dari ajaran Islam. Tsawâbit

adalah masalah-masalah prinsip yang berdalil qath’i (mutlak dan pasti), baik

qath’i  al-tsubût atau qath’i al-dilâlah (makna dan pengertiannya mutlak).

Adapun mutaghayyirât adalah masalah-masalah furu’ yang berdalil zhanni

(tidak mutlak dan pasti, serta multi interpretasi), baik dalam hal tsubut

(kehujjahan)-nya, dilalah (kandungan makna dan pengertian)-nya, maupun

kedua-duanya.

Tsawâbit merupakan masalah-masalah ijma’ yang telah menjadi

konsensus yang disepakati di antara para imam berbagai mazhab, dan

mutaghayyirât adalah masalah-masalah ijtihâdiyyah khilafiyyah yang

merupakan wilayah ijtihad para ulama, dan yang telah diperselisihkan atau

berpotensi untuk diperselisihkan di antara para imam mujtahid. Tsawâbit juga

meliputi pendapat dan mazhab yang rajih di dalam masalah-masalah

khilâfiyyah yang sempat diperselisihkan oleh para ulama, namun sifat

perselisihannya dinilai lemah dan syadz (aneh dan nyeleneh), seperti

perselisiham tentang hukum wanita menjadi imam shalat bagi makmum laki-

laki, atau sifat perselisiannya historis saja (yakni sempat terjadi perselisihan di

awal sejarah generasi salaf, namun kemudian terjadi ijma’ setelah itu dan

seterusnya), seperti perselisihan tentang hukum nikah mut’ah, dan lain-lain.
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Pengklasifikasian masalah menjadi tsawâbit dan mutaghayyirât

mencakup dan meliputi berbagai aspek ajaran Islam, seperti; aqidah, ibadah,

syari’ah, akhlak, mu’âmalah, siyâsah syar’iyyah, ilmu dan tsaqâfah, dakwah

dan jihad, dan seterusnya. Namun tingkat prosentase dan perbandingan antara

yang tsawâbit dan yang mutaghayyirât dalam semua aspek, sangatlah

beragam. Ada yang lebih dominan aspek tsawâbit-nya seperti masalah-masalah

aqidah, tauhid dan keimanan, sehingga masalah-masalah ini biasa dikenal

dengan istilah masalah-masalah ushûl. Ada yang lebih dominan aspek

mutaghayyirât -nya seperti masalah-masalah mu’âmalah dalam berbagai

bidang kehidupan, seperti bidang-bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi,

budaya, pendidikan, politik, dan lain-lain. Ada pula yang hampir seimbang

antara aspek tsawâbit dan aspek mutaghayyirât-nya, seperti masalah-masalah

hukum fiqih dan fiqih ibadah serta lainnya. Namun karena suatu sebab,

masalah-masalah dalam bidang terakhir ini, di kalangan para ulama, lebih

dikenal dengan istilah dan sebutan masalah-masalah furu’.25

Adapun urgensi klasifikasi fiqih tsawâbit dan mutaghayyirât adalah:

pertama, fiqih tsawâbit dan mutaghayyirât merupakan bagian yang sangat

penting dan yang tidak terpisahkan dari cakupan al-fiqhu fiddîn secara umum.

Kedua, fiqih ini termasuk dalam cakupan makna al-hikmah yang merupakan

salah satu karunia terbesar dari Allah bagi seorang Muslim dan Muslimah.

Ketiga, fiqih ini sangat penting dan urgen, karena membuat seorang Muslim

dan Muslimah memiliki bashirah, yang akan menghindarkannya dari

25 Ibid, hal. 147-148.
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kebingungan dalam menghadapi dan menyikapi berbagai masalah dan

persoalan kontroversial yang sangat banyak dan marak saat ini. Keempat, fiqih

ini sangat urgen sekali dimiliki setiap Muslim dan Muslimah, apalagi setiap

da’i dan da’iyyah, untuk memberinya sifat tawâzun (proporsional) dan

tawassuth (moderat) dalam syakhshiyyah (kepribadian), pemahaman, amal,

sikap, penilaian, dakwah, dan lain-lain, serta sekaligus untuk

menghindarkannya dari sifat dan sikap ghulu (berlebih-lebihan dan ekstrem)

dan tasâhul (menggampangkan dan memudah-mudahkan). Kelima, fiqih ini

merupakan salah satu dasar dan landasan penting dalam setiap penilaian dan

penyikapan yang benar, tepat, adil dan proporsional terhadap masalah,

peristiwa, orang, kelompok dan lain-lain. Keenam, fiqih ini adalah salah satu

dasar dan landasan yang sangat urgen di dalam fiqih dakwah, manhaj dakwah

dan dakwah bil hikmah. Ketujuh, fiqih tsawâbit dan mutaghayyirât ini juga

merupakan dasar dan landasan yang sangat asasi dalam pemahaman fiqih

aulawiyât (fiqih menentukan skala prioritas dalam hal ilmu, amal, ibadah,

dakwah dan lain-lain), dan penerapan fiqih muwâzanat (fiqih menimbang dan

membandingkan antara berbagai pilihan dan alternatif).26

Konsep tsawâbit dan mutaghayyirât, sangat erat kaitannya dengan tujuan

pensyari’atan dalam Islam, yang disebut dengan istilah Maqâshid al-Syarî’ah,

karena tsawâbit dan mutaghayyirât tidak bisa dipisahkan dari tujuan dari

penyari’atan dalam Islam.

26 Ibid, hal. 151.
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Thâhir ibn ‘Âsyûr yang membagi maqâshid menjadi dua bagian; ‘am

dan khash. Untuk yang pertama ia mengartikannya sebagai berikut: “Hikmah

dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa

mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu (seperti shalat, puasa, dan

sebagainya)”.27 Sementara untuk yang kedua ia memaknainya sebagai

“Seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh syari’ (Allah) dalam

rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dalam beberapa bidang tertentu

(seperti untuk melestarikan keturunan dan menjaga hati manusia dengan

disyariatkannya nikah, menjaga mudharat yang berkelanjutan dengan diberikan

pilihan untuk cerai, dan sebagainya)”.28 ‘Allal al-Fasi salah satu ulama

maqâshid kontemporer memberikan definisinya sebagai berikut: “Tujuan dari

syariat dan rahasia-rahasia diberlakukannya syariat yang mencakup

keseluruhan produk hukumnya”.29 Sementara Aḥmad Raisuni memaknainya

sebagai “Tujuan-tujuan diturunkannya syariat untuk merealisasikan

kemaslahatan seorang hamba.”30 Dengan demikian dapat diambil kesimpulan,

al-maqâshid al-syar’iyyah adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara’

dalam mensyariatkan suatu hukum, baik secara umum maupun secara khusus,

bagi kemaslahatan umat manusia.

Menurut al-Syâthibî, syariat yang diturunkan oleh syari’ adalah untuk

merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadât.

27 Thâhir ibn ‘Âsyûr, Maqâshid al-Syarî’ah al-Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Salam, 2009),
hal. 50.

28 Ibid, hal. 51.
29 ‘Allal al-Fasi, Maqâshid al-Syarî’ah wa Makarimuha, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1409 H/

1989 M), 31.
30 Aḥmad Raisuni, Nazhariyyât al-Maqâshid ‘inda Imâm al-Syâthibî, (Jeddah: Dar al-

Ilmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1415 H/ 1995), hal. 19.
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Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga, yaitu; dharûriyât

(primer), hajiyyât (sekunder), dan tahsiniyyât (tersier). Untuk yang pertama

adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti

beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum

dalam lima bagian; hifzh al-dîn (agama), al-nafs (jiwa), al-nasl (keturunan), al-

mâl (harta) dan al-‘aql (akal). Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah

dengan dua cara yaitu; hifdzuha min nâhiyah al-wujûd (menjaga hal-hal yang

dapat melanggengkan keberadaannya) dan hifzhuha min nahiyah al-‘adam

(mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai contoh; untuk

menjaga agama, kita harus beragama dan melaksanakan ibadah shalat, zakat,

dan lain-lain, dan untuk mencegah hilangnya agama disyariatkan berjihad,

memerangi orang murtad dan mencegah hal-hal bid’ah.31

Sementara untuk mashlahat hajiyyât adalah sesuatu yang sebaiknya ada

untuk menghindari kesulitan dalam melaksanakannya. Seperti shalat jama’ dan

qashar bagi musafir. Sedangkan mashlahah tahsiniyyât adalah sesuatu yang

sebaiknya ada demi melestarikan akhlak yang baik. Kalau sesuatu ini tidak ada,

tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan

menimbulkan masyaqqah (kesulitan) dalam melaksanakannya, hanya saja

dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan.

Contohnya adalah menutup aurat dan menghilangkan najis.32

Ada beberapa corak dalam memahami nash-nash syar’i dan hubungannya

dengan antara tujuan (maqâshid) yang umum dengan nash-nash yang partikel,

31 Abu Ishaq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syarî’ah, Op. Cit, juz .2, hal. 57-58.
32 Ibid, hal. 58.
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di mana nantinya akan mempengaruhi pola implementasi tsawâbit dan

mutaghayyirât yang terlihat dari buku karangan dan fatwa serta pandangan

ulama masing-masing mazhab. Pertama, mazhab Neo Zhahiri. Mazhab ini

sangat memperhatikan nash juz’i (parsial) dan kemudian memahami nash juz’i

tersebut secara harfiyah atau tekstual, tanpa memperhatikan tujuan syari’at

yang terkandung di dalamnya. Mereka adalah pewaris Zhahiriyyah masa lalu

yang dahulunya mengingkari adanya ta’lîl (penentuan sebab) sebuah hukum

yang juga mengingkari adanya qiyas. Dari zhahiriyah ini mereka mewarisi cara

memahami nash secara harfiyah yang kaku. Meskipun mereka ikhlas dan

sangat mantap beribadah, namun tidak dipungkiri, dengan kekakuan dan

tekstualitas yang mereka anut, ternyata mereka sangat memberikan mudharat

kepada dakwah Islam, yang mencoreng asas taisîr (mudah) dan toleransi dalam

Islam. Hal itu terlihat jelas dari sikap-sikap mereka dalam masalah wanita

Muslimah dan keluarga, ekonomi, politik, manajemen, dan lain-lain.33

Adapun karekteristik keilmuan dan pemikiran mazhab ini sangat berbeda

dengan mazhab lainnya, di mana karakteristik ini sangat mempengaruhi

orientasi fiqih dan keilmuannya dalam menentukan pendapat. Di antara

karakteristik tersebut adalah: (1) Harfiyah (tekstual) dalam pemahaman dan

penafsiran. (2) Cenderung mempersulit dan mempersusah. (3) Mengagung-

agungkan pendapat mereka, terkadang sampai batas ghurr. (4) Keras dalam

mengingkari orang yang berbeda pandangan dengan mereka. (5) Mencela

33 Lihat Yûsuf al-Qaradhâwî, al-Ijtihâd al-Muâ ‘shir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth, Op.
Cit, hal. 37.
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pendapat orang yang berseberangan dengan mereka dan kadang sampai

mengkafirkan. (6) Tidak mempedulikan timbulnya fitnah di tengah umat.34

Sedangkan manhâj atau platform mazhab neo zhahiri ini adalah (1)

Mengambil nash secara zhahir tanpa memperhatikan makna, ‘illat dan

maqâshid (tujuan) nash tersebut. (2) Mengingkari adanya ta’lîl (penentuan

sebab) hukum dengan pendapat dan ijtihad. Mereka tidak mempercayai apa

yang dihasilkan dengan akal manusia dalam memahami nash serta yang

berkenaan dengan maqâshid dan ‘illat-nya. (3) Mereka merasa ragu dengan

ra’yu (ide, pendapat), padahal mereka juga meyakininya. Bahkan terkadang

mereka menuduh orang yang menggunakan akal dalam memahami maqâshid

dan ‘illat sebuath nash dengan sebutan ahli bid’ah, sehingga mereka

mengharamkan akal dalam memahami hal ini. (4) Di antara manhâj mereka

adalah tasyaddud (keras) dalam beragama. Apabila ada dua pilihan yang sama,

yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan kehati-hatian dan kedua adalah

perkara yang mudah, maka mereka akan mengambil yang lebih hati-hati dari

pada yang mudah.35

Di antara produk fiqih yang dihasilkan oleh mazhab ini adalah: (1) Tidak

mengakui adanya harga pada uang kertas, bahkan mereka memandang uang

kertas yang beredar di dunia Islam adalah tidak syar’i. (2) Tidak mewajibkan

zakat pada harta perdagangan. (3) Tidak membolehkan membayar zakat fitrah

34 Ibid, hal. 37-38.
35 Ibid, hal. 39.
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kecuali dengan makanan pokok. (4) Mereka mengharamkan foto bergambar,

televisi, dan lain-lain.36

Kedua, mazhab Neo Mu’aththili. Berbeda dari mazhab yang pertama,

mazhab ini justru mengabaikan nash-nash juz’i (parsial) yang ada. Mazhab ini

hanya memandang kemaslahatan umum dan maqâshid universal. Mereka

adalah para pewaris ashâb al-ta’thîl masa lalu yang menafikan atau

menelantarkan asma Allah dari makna yang sebenarnya. Mereka itulah orang-

orang sekuler dan kaum liberalis, yang sangat berani melakukan penyimpangan

dan penyelewengan nash-nash syari’at yang ada di dalam al-Qur’an dan

sunnah. Lalu menolaknya sebagai hukum syari’at yang harus diikuti, dengan

tanpa dasar dan dalil yang jelas. Mereka menelantarkan nash-nash syari’at

dengan mengatasnamakan menjaga kemaslahatan makhluk. Seolah-olah

syari’at Allah datang menghalangi kemaslahatan makhluk-Nya. Dengan

bersembunyi di balik Maqâshid al-Syarî’ah, mereka sebenarnya berkeinginan

menghapus ilmu-ilmu Islam dan Ushul Fiqih, sehingga cukup bagi mereka

yang tersisa maqâshid saja.37

Yûsuf al-Qaradhâwî menyebutkan beberapa karakteristik dari mazhab

ini, di antaranya: (1) Ketidaktahuan dengan syari’at Islam. (2) Berani bicara

tanpa ilmu dan dalil. (3) Mengekor ke negara Barat. Sedangkan manhâj atau

platform mazhab ini adalah: (1) Mengutamakan logika akal dari pada logika

wahyu. (2) Mereka mengaku-ngaku bahwa Umar bin Khattab

mengenyampingkan wahyu atas nama kemaslahatan. (3) Mereka selalu

36 Ibid, hal. 40-41.
37 Ibid, hal. 42.
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bersandar kepada pendapat yang disandarkan kepada Najmuddîn al-Thûfî,

dengan mengatakan bahwa apabila bertentangan nash yang qath’i al-tsubût dan

qath’i al-dilâlah dengan kemaslahatan para hamba, maka didahulukan

kemaslahatan. (4) Mereka sering megatakan “Di mana ada mashlahat, di

sanalah ada syari’at Allah”, dengan menyandarkan ucapan ini kepada Ibnu

Qayyim al-Jauziyyah, tanpa memperhatikan maksud yang diinginkan oleh

beliau. Mazhab  ini banyak menghasilkan produk fiqih yang merugikan dan

membuat resah umat Islam. Di antara produk fiqih mereka adalah: (1) Menjauh

dari nash-nash yang qath’i dan selalu menggunakan nah-nash yang

mutasyabihat (multi tafsir). (2) Menantang dan meninggalkan syari’at Islam

atas nama kemaslahatan.38

Ketiga, mazhab wasathiyyah (moderat). Mazhab ini ber-manhaj

wasathiyyah (pertengahan), di antara dua mazhab sebelumnya. Pertengahan

dalam arti tidak bebas (liberal) dan tidak juga jumud atau ekstrim. Ke-

wasathiyyah-an mazhab ini terlihat jelas pada metode mereka yang

menghubungkan antara nash-nash juz’i (parsial) dengan Maqâshid umum

(universal), dan memahami hukum-hukum yang parsial selaras dengan hukum-

hukum universal (umum), serta tidak berlebihan dalam mengikuti nash-nash

secara zhahir (tekstual).39

Yûsuf al-Qaradhâwî juga menyebutkan beberapa karakteristik dari

mazhab  ini, yaitu: (1) Meyakini adanya hikmah dalam syari’at Allah, di mana

di dalamnya terkandung kemaslahatan bagi makhluk-Nya. (2) Mengaitkan

38 Ibid, hal. 42-43.
39 Ibid, hal. 43.
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antara sebagian nash dan hukum syari’at dengan sebagian nash dan hukum

syari’at lainnya. (3) Memandang dengan secara seimbang pada setiap perkara

agama dan dunia. (4) Menghubungkan nash-nash dengan realita kehidupan dan

realita kondisi masa kini. (5) Mengadopsi hal-hal yang praktis dan mengambil

hal yang mudah bagi manusia. (6) Terbuka bagi semua dunia dan siap

berdialog serta memiliki toleransi.40

Adapun manhâj atau platform mazhab wasâthiyyah ini adalah: (1)

Mencari maqâshid (tujuan) dari sebuah nash sebelum mengeluarkan hukum.

(2) Memahami nash berdasarkan sebab-sebabnya dan kondisi yang ada, terkait

nash tersebut. (3) Membedakan antara maqâshid (tujuan) yang tetap dan

permanen dengan sarana-sarana yang mungkin menerima perubahan. (4)

Penyesuaian antara tsawâbit (yang prinsip, pokok, permanen) dan

mutaghayyirât (yang berubah-ubah), para ulama terdahulu sangat

memperhatikan masalah Maqâshid al-Syarî’ah ini, baik dalam karangan

ataupun fatwa yang mereka keluarkan. Di antara mereka yang sangat perhatian

dengan ilmu ini adalah al-Syâthibî, al-Ghazâlî, al-Âmidî, Ibnu Rusyd, Ibnu al-

‘Arabî al-Mâlikî, Fakhruddîn al-Râzî, Izzuddîn bin Abdussâlam, Najmuddîn al-

Thûfî, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan lainnya. Di antara ulama

kontemporer yang sangat perhatian dengan ilmu ini adalah Thâhir ibn ’Âsyûr,

Muḥammad Rasyid Ridhâ, Mustafa Aḥmad al-Zarqâ’, Mahmud Syaltût, Yûsuf

al-Qaradhâwî, dan lainnya.

40 Ibid, hal. 44.
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Adapun cara membedakan antara maqâshid yang permanen dengan

sarana yang fleksibel dan berubah-ubah adalah: pertama, menetapkan tujuan

syara’ tanpa menentukan sarana. Kalau kita perhatikan hukum-hukum syari’at,

baik perintah dan larangan, kita mendapatkan bahwasanya Allah menetapkan

tujuan dari apa yang Dia perintahkan kepada mukallaf. Namun Allah tidak

menyebutkan sarana untuk mencapai tujuan syari’at tersebut, karena

pencapaian dari tujuan syari’at tersebut sangat mungkin menerima perubahan

dan perbedaan sesuai situasi, kondisi, ‘urf, kondisi sosial masyarakat, ekonomi,

politik dan lainnya, sehingga Allah tidak menentukan sarana itu ketika

Rasulullah masih hidup. Maka sebagian orang terpaku dengan syari’at yang

ditetapkan dan kaku dalam pelaksanaannya. Kita melihat al-Qur’an

menetapkan adanya syura (musyawarah). Allah berfirman:

……
Artinya:
“..dan urusan mereka dengan melaksankan syura diantara mereka… (QS.
Al-Syura [42]: 38).

……
Artinya:
… dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu… (QS. Ali
Imran [3]: 159).

Allah tidak menjelaskan bagaimana cara musyawarah, siapa saja

pesertanya, atau bagaimana cara memilih para ahlu al-halli wa al-‘aqd, dan

bagaimana cara memilih khalifah serta cara membai’atnya, dan lain-lain,

karena Allah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk melaksanan syûra
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tersebut sesuai dengan situasi den kondisi di sepanjang waktu dan di

manapun.41

Kedua, menentukan sarana sesuai dengan waktu dan tempat, situasi dan

kondisi. Allah terkadang menentukan sarana dalam melaksanakan sebuah

syari’at, tetapi sarana itu ditetapkan di zaman Rasululah, karena terkait kondisi

yang berbahaya ketika itu. Tapi sebagian orang menjadikannya sebagai sebuah

tujuan syari’at. Ketiga, membedakan antara maqâshid dan sarana. Penyebutan

atau penentuan sebagian sarana dalam melaksanakan syari’at oleh Allah,

terkadang membuat campur baur antara Maqâshid al-Syarî’ah dengan sarana

tersebut, padahal sarana itu fleksibel dan bisa berubah sesuai situasi dan

kondisi yang ada. Hal tersebut kelihatan pada beberapa hal berikut; (1) Kuda

sebagai sarana jihad. Allah berfirman:






….

Artinya:
Dan siapkanlah olehmu untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja
yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang
(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan
musuhmu…. (QS. Al-Anfal [8]: 60).

Allah meyebutkan kuda sebagai sarana perang ketika itu karena kuda

adalah sarana perang yang pas dengan zaman Rasulullah. Untuk zaman

sekarang kaum muslimin bisa menciptakan apa saja sarana untuk berperang,

sesuai dengan inovasi dan tuntutan zaman mereka. Oleh karena itu, semua

orang sangat mengerti, bahwa maksud kuda di zaman sekarang adalah tank

41 Ibid, hal. 62-63.
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baja seperti mikafa, apache, rudal, dan lainnya. (2) Siwak sebagai sarana

membersihkan gigi. Rasulullah Saw bersabda “Siwak itu membersihkan mulut

dan diridhai oleh Allah.” (HR. Al-Nasa’i, al-Darimi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu

Hibban). Yang menjadi Maqâshid al-Syarî’ah dalam hadis ini adalah

membersihan mulut. Rasulullah meyebutkan siwak sebagai sarana

membersihkan gigi, karena itulah di antara sarana yang mudah dan praktis bagi

mereka ketika itu. Maka tidak mengapa membersihkan gigi dengan sarana lain

seperti rumput khusus pembersih gigi yang dipakai oleh orang Indonesia tempo

dulu. Di zaman modern, manusia dimudahkan dengan sarana pembersih gigi

yang diciptakan di negeri masing-masing. Ini adalah kemudahan dan

keleluasaan dalam Islam. Yang terpenting jangan sampai tidak membersihkan

gigi. (3) Ru’yah sebagai sarana menetapkan awal bulan. “Ummatuna wahidah,

hilaluna wahid”, demikian slogan yang sering disebutkan oleh Aḥmad al-

Syukairi. “Umat kita adalah satu, hilal (bulan sabit) kita satu.” Umat yang satu

ini terpecah dan berbeda pendapat setiap kali datang kepada mereka bulan

Ramadhan dan Idul Fitri dan Idul Adha, padahal anak bulan yang dilihat adalah

satu. Perbedaan ini sangat dilatar belakangi oleh pemahaman dalam memahami

hadis yang menyebutkan sarana melihat bulan sabit, di mana sebagian Muslim

menganggap melihat bulan sabit dengan sarana “mata telanjang” adalah sebuah

kewajiban, bukan sarana. Padahal Maqâshid Syari’ah-nya adalah agar umat ini

berpuasa pada hari yang tepat, tidak pada hari syak (ragu), karena puasa pada

hari itu adalah haram, dan tidak pula pada puasa hari raya, karena puasa pada

hari raya hukumnya haram sebagaimana di dalam riwayat. Inilah maksud
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Maqâshid al-Syarî’ah yang dituntut pelaksanaannya dari setiap Muslim. Tetapi

realita membuka mata kita, di mana ada sebagian Muslimin berpuasa lebih

cepat pada hari syak, di mana orang lain belum mulai berpuasa, atau berpuasa

di hari raya ketika semua orang asyik-asyiknya menikmati rendang dan kue-

kue lezat lainnya. Dalam masalah ru’yah hilal (melihat bulan sabit), banyak

hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. Rasulullah bersabda “Janganlah

kamu berpuasa sampai kamu melihat bulan sabit, dan janganlah kamu berbuka

sampai kamu melihanya. Apabila bulan sabit itu tertutup dari pandanganmu,

maka kadarkanlah (perkirakanlah) ia”. (HR. Muttafaq ‘alaih). Dalam lafaz lain,

“…Apabila bulan sabit itu tertutup dari pandanganmu, maka sempurnakanlah

jumlah bulan Sya’ban tiga puluh hari”. (HR. Muttafaq ‘alaih). Yûsuf al-

Qaradhâwî menyebutkan, seorang ahli fiqih bisa mengatakan bahwa hadis ini

mengindikasikan sebuah maqâshid (tujuan) dan menentukan sarana. Adapun

tujuan (maqâshid) hadis inis angat jelas sekali, yaitu agar semua umat Islam

berpuasa pada bulan Ramadhan sebulan penuh, dan mereka tidak meluputkan

satu haripun untuk berpuasa pada bulan Ramadhan, baik sehari sebelum

Ramadhan ataupun sehari setelahnya, atau mereka berpuasa pada satu hari dari

bulan selain Ramadhan, seperti bulan Sya’ban atau Syawwal. Semua itu

dengan menetapkan awal masuknya dan habisnya Ramadhan dengan sarana

yang memungkinkan dan disanggupi oleh mayoritas umat Islam yang tidak

memberatkan dan membebani mereka dalam melaksanakan agama. Ru’yah

dengan mata telanjang adalah sarana yang mudah dan disanggpui oleh

mayoritas manusia ketika itu, makanya hadis datang dengan menyebutkan atau
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menentukan mata telanjang sebagai sarana ru’yah. Karena, apabila Rasulullah

Saw membebani mereka dengan sarana perhitungan perbintangan, sementara

umat Islam ketika itu tidak bisa menulis dan berhitung, maka hal ini akan

sangat menyulitkan mereka. Allah selalu menginginkan kemudahan bagi

hambanya, dan tidak ingin mempersullt mereka. Rasulullah Saw bersabda

menceritakan dirinya “Sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk

mempersulit dan menyusahkan, tetapi Dia mengutusku sebagai guru dan

memudahkan.” (HR. Muslim). Maka, apabila ada sarana lain yang lebih

sanggup untuk mencapai maqâshid hadis ini, dan sarana itu lebih mampu

menjauhkan umat dari kesalahan, keraguan dan kebohongan, dan sarana itu

mudah dijangkau, tidak jauh dari kesanggupan umat, di mana umat ini sudah

memiliki ilmuan dan pakar dan spesialis dalam bidang astronomi, geologi dan

fisika yang bertaraf level internasional, di mana ilmu manusia sudah sampai

pada titik yang memungkin mereka untuk naik ke bulan itu sendiri atau lebih

jauh dari itu seperti planet mars, lalu mengapa kita masih kaku dalam memilih

dan memakai sarana “mata telanjang” yang memang bukan tujuan sebenarnya

dari hadis, sehingga kita bisa melaksanakan maqâshid yang diinginkan oleh

hadis.42

Di dalam hadis banyak riwayat yang menyebutkan peneriman khabar dari

satu atau dua orang yang mengaku melihat bulan sabit dengan mata telanjang,

di mana sarana memungkinkan bagi mereka untuk melakukannya. Lalu

bagaimana bisa kita menolak sarana yang lebih canggih dan jauh dari

42 Ibid, hal. 63-65.
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kesalahan dan keraguan, bahkan sebaliknya bisa mencapai derajat yakin dan

pasti, yang memungkinkan umat Islam di Timur dan Barat bersatu dan

menjauhi perbedaan yang kerap terjadi dalam berpuasa dan berhari raya. Ini

adalah perkara yang tidak bisa diterima dan tidak masuk akal, baik secara

logika ilmiah, ataupun logika agama. Al-Qaradhâwî menyebutkan, bahwa

menetapkan masuknya awal bulan dengan sarana ilmu falak adalah sebuah

kewajiban yang didasarkan kepada dalil qiyas aula, di mana hadis yang ada di

hadapan kita yang menyebutkan sarana ru’yah dengan mata telanjang, yang

masih banyak menimbulkan kesalahan dan keraguan dalam menetapkan

masuknya awal bulan, adalah sarana yang lebih rendah, di mana apabila ada

sarana yang lebih tinggi dari sarana ru’yah, maka sarana ru’yah tersebut tidak

menghalangi pemakaian sarana yang lebih tinggi dan utama yaitu sarana hisab

(perhitungan) berdasarkan ilmu falak yang detail, terperinci dan pasti.43

Aḥmad Syakir, -sebagaimana dinukilkan oleh al-Qaradhawi- menentukan

masuknya awal bulan dengan hisab. Menurutnya,‘illat dijadikannya ru’yah

sebagai sarana dalam menetapkan masuknya awal bulan adalah ke-ummiy-an

(tidak bisa menulis dan menghitung) umat Islam ketika itu. Maka ketika ‘illat

ini hilang, dengan banyaknya umat Islam yang bisa menulis dan berhitung,

bahkan menjadi pakar dalam bidang tertentu, hilang jugalah ma’lûl-nya, yaitu

kewajiban memakai ru’yah sebagai sarana, karena kaidah menyebutkan, ‘illat

itu berlaku bersamaan dengan ma’lûl di saat ada atau tidaknya. Dalam masalah

ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah Saw, beliau

43 Ibid, hal. 66-67.
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bersabda: “Sesungguhnya kita adalah kaum ummiy, tidak bisa menulis dan

tidak pula bisa berhitung. Satu bulan itu seperti ini, dan seperti ini, artinya

sesekali dua puluh sembilan, dan sesekali tiga puluh.” Imam Malik juga

meriwayatkan dalam al-Muwattha’ “Satu bulan itu adalah dua puluh sembilan,

maka janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat bulan, dan janganlah

kamu berbuka sampai kamu melihatnya. Maka apabila hilal itu tertutup dari

pandanganmu, perkIraqanlah ia”. Ibnu Suraij, seorang ulama mazhab Syafi’i

ketika mengomentari hadis “…maka perkirakanlah ia”, dan “…maka

sempurnakanlah… ”, menyatakan bahwa hadis ini memiliki dua kondisi.

Pertama “…maka perkirakanlah ia”, adalah khithab bagi orang yang

mengetahui ilmu falak agar menghitung bulan apabila bulan itu tidak kelihatan.

Adapun “…maka sempurnakanlah…” adalah khithab untuk semua orang. Di

sini al-Qaradhâwî mengatakan bahwa Ibnu Suraij hanya menjadikan khithab

bagi ahli ilmu falak ketika bulan tidak bisa dilihat, dan itupun karena kondisi di

sekitarnya yang masih belum sepenuhnya percaya kepada mereka, dan

semestinya sekarang dengan adanya teknologi, khithab tersebut tetap berlaku.44

Adapun kaidah-kaidah dasar penyikapan tsawâbit dan mutaghayyirât

sebagai berikut: pertama, memahami dan mengakui fakta serta realita bahwa,

masalah-masalah di dalam ajaran Islam itu terbagi dan terklasifikasikan ke

dalam kelompok tsawâbit dan mutaghayyirât, atau kategori ushul dan furu’.

Kedua, memiliki sikap dasar yang membedakan secara umum antara masalah-

masalah tsawâbit dan masalah-masalah mutaghayyirat, atau antara persoalan-

44 Ibid, hal. 68-69.
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persoalan ushul dan persoalan-persoalan furu’. Ketiga, sikap dasar seorang

mu'min dan mukminah terhadap masalah-masalah tsawâbit dan ushûl (yang

benar-benar tsawâbit dan benar-benar ushûl, dan bukan yang sekedar

dianggap tsawâbit atau ushûl dalam persepsi sebagian kelompok dan

golongan), adalah sikap dasar mengimani, menerima dan mematuhi

secara legowo, dan bukan sikap meragukan, mempertanyakan, apalagi menolak

dan menentang. Keempat, tidak berijtihad dan tidak menerima ijtihad siapapun

dalam masalah-masalah tsawâbit dan ushûl. Kelima, tidak mentolerir adanya

ikhtilaf, perbedaan dan perselisihan dalam hal tsawâbit atau ushûl. Namun di

saat yang sama berperan aktif dan berkontribusi positif dalam upaya

menyatukan dan mempersatukan ummat atas dasar tsawâbit dan ushûl.

Keenam, meyakini dan menyikapi setiap perselisihan dalam hal tsawâbit

dan ushul sebagai sebuah mukhâlafah syar’iyah (pelanggaran syar’i), dhalal

mubin (kesesatan nyata) dan sekaligus sebagai suatu bentuk iftiraq/ tafarruq

madzmum (perpecahan yang tercela), yang berpotensi melahirkan

kelompok sempalan yang sesat dan menyesatkan. Ketujuh, masalah-

masalah tsawâbit dan ushul-lah, dan bukan masalah-masalah mutaghayyirât

yang menjadi representasi kerangka, standar dan parameter manhaj salaf al-

shâlih dan Ahlussunnah waljama’ah. Kedelapan, menjadikan hal-hal tsawâbit

dan ushul, dan bukan qadhâyâ mutaghayyirât sebagai standar, parameter dan

patokan dalam menilai serta menyikapi manhaj dan dakwah setiap kelompok,

golongan, organisasi, jamaah dan harakah. Kesembilan, menjadikan prinsip-

prinsip tsawâbit atau ushul, dan bukan hal-hal mutaghayyirât sebagai standar,
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parameter dan ukuran komitmen dan keistiqamahan seseorang atau suatu

kelompok. Kesepuluh, menerapkan dan memberlakukan prinsip aqidah al-

wala’ wa al-bara’ dalam bab tsawâbit atau ushul, dan bukan dalam

konteks masalah mutaghayyirât atau furu’. Kesebelas, mengedepankan,

mementingkan, mengutamakan, memprioritaskan dan menonjolkan masalah-

masalah Tsawâbit dan ushul atas masalah-masalah mutaghayyirât dan furu’,

baik dalam ilmu, amal, dakwah maupun sikap. Keduabelas, berkomitmen

dalam menerima, mengakui dan mempraktikkan prinsip-prinsip dan kaidah-

kaidah fiqih ikhtilaf dalam menyikapi masalah-masalah mutaghayyirât

dan furu’.45

Mengetahui tsawâbit dan mutaghayyirât memberikan manfaat yang

sangat besar bagi para mujtahid dan lainnya, di mana mereka tidak akan

melanggar hal-hal yang prinsip di dalam agama dengan tetap bergerak melalui

berbagai sarana yang inovatif sehingga tidak ada kekakuan dan kesulitan dalam

melaksanakan agama yang sangat mudah, praktis dan toleransi atas adanya

perbedaan pendapat. Jika perbedaan itu tetap berlandaskan pada landasan yang

bisa diterima, maka perbedaan itu justru menjadi rahmat dan kelapangan.46

Di samping itu, yang juga menjadi persoalan adalah kesalahan persepsi

terhadap kedua masalah tadi. Saat hal yang tsawâbit dianggap mutaghayyirât

dan mutaghayyyirat dianggap tsawâbit. Ini akan menimbulkan masalah baru.

Ketika kita terbalik dalam memposisikan keduanya, maka yang terjadi adalah,

saat yang tsawâbit (baku) kita anggap mutaghayyirât (boleh berubah dan

45 Jum’ah Amin, al-Tsawabit wa al-Mutaghayyirât , Op. Cit, hal. 47-48.
46 Ibid, hal. 51.
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berbeda), maka kita cenderung menjadi pluralis. Dengan menghilangkan esensi

agama yang kita miliki. Bahkan anggapan bahwa semua agama adalah sama

juga terlahir karena ketidakpahaman bahwa hanya Islam-lah agama yang

diterima disisi Allah. Sedangkan saat yang mutaghayyirât (bisa dan boleh

berubah) dianggap sebagai sesuatu yang tsawâbit (baku dan tidak boleh

berbeda pendapat di dalamnya), maka yang timbul adalah begitu mudahnya

menyalahkan orang yang tidak sependapat dengan kita. Secara lebih ekstrim,

bahkan mengkafirkan dan menganggap sesat orang yang berbeda pendapat

dengan kita. Padahal dalam ranah ini, ada banyak faktor yang membuat

perbedaan pendapat itu dibenarkan.47

Maka dari itulah, pengetahuan mengenai mana hal yang baku di dalam

agama, dan mana yang boleh berbeda, menjadi hal yang urgen untuk diketahui.

Jangan sampai dalam hal yang baku, kita legowo menerima orang lain yang

berbeda dengan kita. Padahal di sinilah prinsip dan inti ajaran agama yang kita

yakini. Jangan sampai pula dalam ranah yang boleh berbeda, kita justru

menegangkan urat nadi dan leher terhadap orang-orang yang sebenarnya

adalah saudara seiman kita juga, bahkan apalagi menyalahkan, mengkafirkan

dan menganggap sesat mereka.

B. Kajian Teori tentang Vaksinasi Tetanus Toxoid Perspektif Medis

1. Latar Belakang Instruksi Vaksinasi TT di Indonesia

47 Ibid, hal. 51-52.
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Permasalahan kesehatan khususnya eliminasi tetanus neonatorum di

Indonesia sangatlah komplek. Banyak faktor yang menyebabkan program

eliminasi penyakit ini sulit dilaksanakan, seperti pengetahuan medis

masyarakat yang kurang, pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya merata,

kompetensi tenaga kesehatan yang kurang dan masih banyak factor lainnya.

Pengendalian dan penanganan masalah kesehatan di indonesia jika dilihat pada

program-program kesehatan khususnya eliminasi tetanus neonatorum sudah

menyeluruh, tapi juga harus dilihat kemampuan tiap masyarakat di tiap daerah

akan berbeda. Oleh karena itu, perlu diadakannya pemerataan secara serentak

pemberian imunisasi secara periodic, teratur dan secara langsung diberikan

pada masyarakat yang belum memperoleh imunisasi. Selain itu perlu adnya

perencanaan yang mendalam dengan dibantu promosi masalah kesehatan agar

tidak buta ilmu kesehatan. Pengawasan dan evaluasi juga diperlukan sebagai

tolak ukur keberhasilan dan untuk perencanaan program kedepan.

Secara psikologis, sebenarnya pemeriksaan kesehatan pra nikah akan

membantu kesiapan mental calon pengantin. Sedangkan secara medis,

pemeriksaan itu ikhtiar yang bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di

kemudian hari. Itu langkah antisipasi dan tindakan preventif yang jauh-jauh

hari dilakukan untuk menghindari penyesalan dan penderitaan berumah tangga.

Para ahli abstetri (ilmu kebidanan) dan ginekologi (ilmu keturunan)

menyatakan, sebaiknya calon pengantin memeriksakan diri tiga bulan sebelum

melakukan janji pernikahan. Rentang waktu itu diperlukan untuk melakukan

pengobatan jika ternyata salah seorang atau keduanya menderita gangguan
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tertentu. Jenis pemeriksaan kesehatan pra nikah dapat disesuaikan dengan

gejala tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur, berani, dan objektif.

Misalnya, pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga

didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun, jika semuanya lancar-

lancar saja, hanya perlu pemeriksaan standar. Cek darah diperlukan untuk

memastikan si calon ibu tidak mengalami talasemia dan infeksi darah,

misalnya. Ahli medis juga akan mengecek ada tidak gejala anti phospholipid

syndrome (APS). Ini kelainan darah yang bisa menyebabkan keguguran

berulang-ulang. Jika tanda-tandanya ditemukan, biasanya dokter melakukan

tindakan tertentu agar hal-hal buruk tak terjadi ketika si pengantin wanita

nantinya.

Data kesehatan mengungkapkan, kasus yang paling banyak terjadi pada

calon ibu, khususnya di Indonesia, adalah terjangkitnya virus toksoplasma.

Virus ini mengakibatkan bayi cacat dalam kandungan. Biasanya terjadi karena

si ibu mengkonsumsi daging tidak matang atau terinfeksi lewat pencemaran

kotoran dan bulu binatang piaraan. Sebenarnya, tidak hanya toksoplasma yang

patut diteliti. Masih ada rubella, virus cytomegalo, dan herpes. Semua bisa

dideteksi dengan pemeriksaan yang dikenal dengan istilah TORCH.48

Calon pengantin juga sering diminta untuk melakukan pemeriksaan darah

Anticardiolipin Antibody. Penyakit yang berkaitan dengan Anticardiolipin

Antibody mengakibatkan aliran darah mengental. Darah si ibu sulit

mengirimkan makanan ke janin dalam rahimnya. Selain itu, jika salah satu

48 Budiman Chandra, Ilmu Kedokteran Pencegahan Komunitas, (Jakarta: UI Press, 2004),
hal. 72.
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calon pengantin memiliki catatan down syndrome karena kromosom dalam

keluarganya, perlu pemeriksaan intensif. Sebab, bisa mengakibatkan bayi lahir

idiot.49

Suntikan Tetanus Toxoid (TT) sebenarnya untuk mencegah tetanus pada

luka yang terjadi di vagina mempelai wanita akibat hubungan seksual

pertamanya. Suntikan TT juga dianjurkan bagi ibu hamil di usia kandungan 5-6

bulan untuk mencegah terjadinya tetanus akibat persalinan.

Thariq Ismail Khahya dalam al-Zawâj fi al-Islâm, di samping

menyatakan kriteria kesehatan calon mempelai wanita, juga menekankan

bahwa calon suami harus sehat jasmani dan rohani. Steril dari berbagai

penyakit yang dapat menghalangi dan menganggu kebahagiaan pernikahan.

Apakah itu gangguan jiwa, lepra, impotensi, dan penyakit lainnya yang dapat

menular ataupun menurun.50

Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Umar bin Khathab pernah

memutuskan seorang pengantin pria, kemudian diberi kesempatan selama satu

tahun untuk menyembuhkan impotensinya. Jika setahun belum sembuh,

pengantin wanita bisa menuntut cerai dan hakim harus mengabulkannya. Kasus

itu mengindikasikan betapa pentingnya faktor keturunan, kesuburan, dan

kesehatan seksual dalam pernikahan. Karena itu, patut untuk dipemeriksa.51

Manfaat pemeriksaan kesehatan pra nikah tersebut antara lain; pertama,

dapat mengetahui status kesehatan, apabila ada penyakit bisa diketahui sejak

49 Dikases tanggal 13 Januari 2016 dari https://www.google.com/#q=tetanus+di+indonesia
50 Thariq Ismail Khahya, al-Zawaj fi al-Islam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1419 H/ 1999 M), hal

117.
51 Ibid, hal, 118-119.
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dini. Kedua, bisa untuk memantau perjalanan penyakit yang diderita, misalkan

seseorang yang menderita diabetes mellitus bisa mengetahui perkembangan

penyakitnya sebelum komplikasi ke sistem syaraf atau organ penting lainnya.

Ketiga, bisa mencegah timbulnya penyakit. Misalkan seseorang yang menjalani

check up kesehatan mengeluhkan bahwa ketika menstruasi ia selalu mengalami

kesakitan yang hebat. Hal ini bisa menyebabkan penyakit pada rahim atau

kandungan. Apabila menstruasinya yang sakit itu diobati, maka penyakit

kandungannya dapat dicegah.

Pemeriksaan kesehatan pra nikah tidak hanya bermanfaat bagi yang

menjalani pemeriksaan, tapi juga akan dapat mencegah penyakit atau kelainan

yang mungkin timbul pada keturunan nanti. Sebaiknya pemeriksaan kesehatan

dilakukan pada kedua calon pengantin, karena penyakit keturunan dapat

diturunkan oleh salah satu dari suami atau istri. Meskipun secara fisik,

kesehatan keliahatan baik dan bebas dari penyakit, tapi dimungkinkan salah

satu mempunyai gen penyakit keturunan yang akan berpindah kepada anak-

anaknya.

Sebagian penyakit turunan antara lain: pertama, thalassimia, yaitu sejenis

anemia bersifat haemolyobik yang menurun dan terdapat dalam satu lingkaran

keluarga. Dalam penyakit ini, sang ayah dan sang ibu bebas dari penyakit,

tetapi semua anak-anak terkena pembiakan yang cepat pada butiran-butiran

darah merah. Hal ini menyebabkan mereka kekurangan darah. Mereka

membutuhkan donor darah secara teratur sepanjang hidupnya. Jenis penyakit

ini termasuk berbahaya dan setiap saat bis amembunuh penderita. Kedua,
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heamopholia, yaitu penyakit darah, di mana darah tersebut kurang daya

bekunya, sehingga mudah terjadi pendarahan terus menerus. Luka sedikit saja

akan banyak menyebabkan pendarahan. Penyakit keturunan ini akan berpindah

melalui wanita, akan tetapi penyakitnya akan diderita oleh anak laki-laki, dan

tidak pada anak wanita. Suatu penyakit yang suli ditemukan obatnya. Ketiga,

RH faktor, yaitu penyakit kekurangan darah. Penyakit keturunan ini akan

terjadi jika darah sang ibu yang negatif bertentangan dengan darah suami yang

positif. Jika anak lahir dengan selamat, maka bayi itu akan menderita

keracunan darah, dan sebagian dari anak-anak tersebut perlu pencucian darah

secara total sekurang-kurangnya sebulan sekali.52

Pemeriksaan kesehatan pra nikah penting untuk mengetahui kondisi

pasangan serta proyeksi masa depan pernikahan, terutama yang berkaitan

dengan masalah kesehatan reproduksi (fertilitas) dan genetika (keturunan), juga

untuk memperoleh kesiapan mental karena masing-masing mengetahui benar

kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya. Bila memang ditemukan kelainan

atau penyakit yang diderita salah satu pihak, maka pihak lain sudah mengetahui

sehingga pengobatan bisa dijalani terlebih dahulu sebelum memasuki jenjang

pernikahan. Jika penyakit atau kelainan tersebut tidak bisa disembuhkan, maka

kedua belah pihak sudah saling mengetahui sebelum pernikahan terjadi

sehingga tidak ada pihak yang merasa dibohongi atau tidak menyesal di

kemudian hari.

52 A. Aziz Alimul, Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan, (Jakarta:
UI Press, 2004), hal. 72.
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Calon pengantin bisa mendatangi dokter atau Rumah Sakit terdekat yang

memang menyediakan paket pemeriksaan kesehatan pra nikah. Pemeriksaan

tersebut bukan bertujuan untuk menggagalkan rencana pernikahannya, namun

menyiapkan segala sesuatunya sehingga pilar-pilar perkawinan semakin kokoh.

Imunisasi TT sebaiknya dilakukan sebulan sebelum pernikahan agar

ketika istri hamil ketika melahirkan dapat terhindar dari penyakit tetanus. Pada

saat melahirkan, kondisi tempat dan alat untuk proses persalinan belum tentu

seratus persen bersih dan steril. Pada proses persalinan yang kurang bersih

tersebut, bayi yang baru lahir sangat rentan terinfeksi tetanus, yaitu saat

pemutusan tali pusat (biasa disebut tetanus neonatorum). Tetanus tersebut akan

membahayakan keselamatan ibu dan bayinya.

2. Pengertian Imunisasi Tetanus Toxoid (TT)

Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah

penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang dilaksanakan secara terus

menerus, menyeluruh, dan dilaksanakan sesuai standar sehingga mampu

memberikan perlindungan kesehatan dan memutus mata rantai penularan.53

Sedangkan imunisasi Tetanus Toxoid adalah proses untuk membangun

kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus.54

Ada dua jenis imunisasi, yaitu: pertama, imunisasi aktif, tubuh sendiri

secara aktif akan menghasilkan zat anti setelah adanya rangsangan vaksin dari

luar tubuh. Kedua, imunisasi pasif, kadar zat anti yang meningkat dalam tubuh

53 Umar Fahmi Achmadi, Imunisasi Mengapa Perlu?, (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 21.
54 James Chin, dkk, Manual Pemberantasan Penyakit Menular, (Jakarta: Kompas, 2000),

hal. 32.
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bukan sebagai hasil produksi tubuh sendiri, tetapi secara pasif diperoleh karena

suntikan atau pemberian dari luar tubuh.55 Walaupun daya pertahanan tubuh

non spesifik ini cukup penting dan bermakna, namun berbagai pengalaman

para ahli di klinik telah membuktikan bahwa tanpa adanya imunitas yang

spesifik dan didapat, belum dapat menjamin adanya kesehatan yang

sempurna.56

Imunisasi untuk pencegahan penyakit tetanus dilakukan melalui tahapan-

tahapan tertentu sesuai dengan kelompok umur. Imunisasi DPT diberikan pada

bayi umur 2 –11 bulan sebanyak 3 kali dengan interval waktu minimal 4

minggu. Selanjutnya imunisasi DT diberikan pada anak umur 6–7 tahun (kelas

1 SD) sebanyak 1 kali sebagai imunisasi ulang. Imunisasi TT pada anak

diberikan kepada anak sekolah kelas 2 dan 3 SD masing-masing diberikan

sebanyak 1 kali. Terakhir imunisasi TT diberikan pada Wanita Usian Subur

(WUS), calon pengantin, dan ibu hamil.57

Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani.

Bakteri ini masuk ke tubuh melalui luka lalu mengeluarkan racun ke tubuh

orang yang telah diinfeksi. Racun yang dihasilkan bisa merusak sistem syaraf

dan sumsum tulang belakang. Itulah mengapa kita perlu melakukan suntik TT

agar kebal terhadap penyakit ini.58 Kuman tetanus terdapat pada kotoran dan

debu jalan, usus, dan tinja kuda, domba, anjing, kucing, tikus, dan lainnya.

55 Umar Fahmi Achmadi, Imunisasi Mengapa Perlu?, Op. Cit, hal. 21-22.
56 Tim Penyusun, Kartu Informasi KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu Bayi, dan Anak

Balita), (Jakarta: BKKBN, 2005), hal. 35.
57 Lihat Keputusan MenKes No. 1611/ MENKES/ SK/ XI/ 2005 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Imunisasi dalam Petunjuk Teknis Imunisasi TT, 2005.
58 Tim Penyusun, Modul Latihan Petugas Imunisasi, (Jakarta: Ditjen PPM-PL Depkes RI,

2000), hal. 42.
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Kuman tetanus masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka dan dalam suasana

anaerob, kemudian menghasilkan toksin (tetanospasmin) dan disebarkan

melalui darah dan limfe. Toksin ini kemudian akan menempel pada reseptor di

sistem syaraf. Gejala utama penyakit ini timbul akibat toksin tetanus

mempengaruhi pelepasan neurotransmiter, yang berakibat penghambatan

inhibisi. Akibatnya terjadi kontraksi serta spastisitas otot yang tidak terkontrol,

kejang, dan gangguan sistem syaraf otonom.59

Vaksin adalah mikroorganisme atau toxoid yang diubah sedemikian rupa

sehingga patogenitas atau toksisitasnya hilang, tetapi masih tetap mengandung

sifat antigenitasnya. Sedangkan pengertian vaksiniasi adalah suatu tindakan

yang dengan sengaja memberikan paparan dengan antigen yang berasal dari

mikro organisme patogen.60

Pada dasarnya, vaksin dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pertama,

vaksin hidup annuated. Vaksin ini dibuat dari virus atau bakteri liar penyebab

penyakit. Virus atau bakteri liar ini dilemahkan (annuated) di laboratorium,

biasanya dengan pembiakan berulang. Agar dapat menimbulkan respon imun,

vaksin hidup annuated harus berkembangbiak di dalam tubuh resipien. Kedua,

vaksin inactivated. Vaksin ini dihasilkan dengan cara membiakkan bakteri atau

virus dalam media pembiakan (persemaian), kemudian dibuat tidak aktif

(inactivated) dengan penanaman bahan kimia (biasanya formalin). Vaksin

59 I G. N. G. Ranuh, Pedoman Imunisasi  di Indonesia, (Jakarta: katan Dokter Anak
Indonesia, 2008), hal. 57-58.

60 Rukna Idanati, TT Pregnancy, (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 61-62.
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inactivated dapat diberikan saat antibodi berada di dalam sirkulasi darah

(misalnya pada bayi, menyusul penerimaan antibodi yang dihasilkan darah).61

Pada penyakit tetanus dikenal dua jenis imunisasi, yaitu imunisasi aktif

dan imunisasi pasif. Vaksin yang digunakan untuk imunisasi aktif adalah

Tetanus Toxoid, yaitu toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan

kemudian dimurnikan. Vaksin ini untuk memberian kekebalan aktif terhadap

tetanus. Vaksin ini mengandung toxoid tetanus yang telah dimurnikan dan

terabsorbsi kedalam 3 mg/ml alumunium fosfat. Vaksin ini diberikan secara

intramuskular atau subkutan dalam yang terdiri dari 2 dosis primer dengan

dosis pemberian 0,5 ml dengan interval 4 minggu.62

Vaksin TT adalah vaksin yang mengandung toxoid tetanus yang telah

dimurnikan dan terabsorbsi ke dalam 3mg/ml aluminium sulfat. Thimeroksal

0,1 mg/ml digunakan sebagai pengawet. Satu dosis 0,5 ml vaksin mengandung

potensi sedikitnya 40 IU. Vaksin TT digunakan untuk mencegah penyakit

tetanus pada bayi yang baru lahir dengan mengimunisasi WUS (ibu hamil dan

calon pengantin) dan juga untuk pencegahan tetanus pada ibu.63

Daya proteksi vaksin tetanus sangat baik, yaitu sebesar 90–95 %.

Antibody yang terbentuk pada calon pengantin yang nantinya akan menjadi

ibu, selain memberi perlindungan pada ibu, juga memberikan perlindungan

pada calon bayi yang akan lahir. Plasenta meneruskan antibody tetanus (IgG)

ke bayi dan melindungi bayi terhadap kemungkinan masuknya toksin tetanus

61 Ibid, hal. 64.
62 Saifuddin, dkk, Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal,

(Jakarta: JNPKKR-POGI dan Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001), hal. 72.
63 Kusmiyati, Perawatan Ibu Hamil, (Yogyakarta: Fitramaya, 2010),  hal. 187.
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melalui luka pada tali pusat atau luka ditempat lain yang dapat tercemar spora

tetanus. Transfer antibodi ibu ke bayi mencapai maksimal pada trimester akhir

kehamilan.64

Vaksin TT adalah vaksin yang aman dan tidak mempunyai kontraindikasi

dalam pemberiannya kecuali bagi klien yang mengalami reaksi anafilaksis

setelah pemberian dosis pertama. Meskipun demikian, imunisasi TT tidak

boleh diberikan kepada:

1. WUS dengan riwayat alergi terhadap imunisasi TT yang lalu

2. WUS dengan panas tinggi dan sakit berat, namun demikian WUS

tersebut dapat diimunisasi segera setelah sembuh.65

Imunisasi TT merupakan aturan resmi yang ditetapkan pemerintah

bahkan sejak tahun 1986. Di tahun 1980-an, tetanus menduduki peringkat

teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia di bawah satu bulan. Meskipun

kini kasus serupa itu sudah menurun, ancamannya masih ada, sehingga perlu

diwaspadai.66

Berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal

Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid

Calon Pengantin menginstruksikan kepada semua Kepala Kantor Wilayah

64 Ibid, hal. 188-189.
65 Ibid, hal. 189.
66 Kusmiyati, Perawatan Ibu Hamil, Op. Cit, hal. 188.
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Departemen Agama dan Kepala Kantor wilayah Departemen Kesehatan di

seluruh Indonesia untuk:67

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan

bimbingan dan pelayanan imunisasi TT Calon Pengantin sesuai dengan

pedoman pelaksanaan.

2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon

Pengantin di daerah masing-masing.

3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Dirjen

Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas

masing-masing.

Peraturan tersebut menjadi dasar atau landasan sebagai salah satu syarat

administrasi pernikahan yang ditetapkan KUA terhadap pasangan yang akan

menikah, yaitu kewajiban untuk melaksanakan imunisasi TT dengan

menunjukkan surat/kartu bukti immunisasi TT1 bagi calon pengantin

perempuan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat.

Imunisasi TT diberikan kepada mereka yang masuk dalam kategori

Wanita Usia Subur (WUS) yaitu wanita berusia 15-39 tahun, termasuk ibu

hamil (bumil) dan calon pengantin (catin). Waktu yang tepat untuk

mendapatkan vaksin TT sekitar dua hingga enam bulan sebelum pernikahan.

Ini diperlukan agar tubuh memiliki waktu untuk membentuk antibodi. Hal ini

agar ketika bunda hamil lalu melahirkan dapat terhindar dari penyakit tetanus,

67 Lihat Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan
Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus
Toksoid Calon Pengantin.
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karena saat melahirkan, kondisi tempat dan alat untuk proses persalinan belum

tentu 100% bersih dan steril. Pada proses persalinan yang kurang bersih

tersebut, bayi yang baru lahir sangat rentan terinfeksi tetanus, yaitu saat

pemutusan tali pusat (biasa disebut tetanus neonatorum). Tetanus tersebut akan

membahayakan keselamatan bunda dan bayinya. Imunisasi TT diberikan tidak

hanya satu kali. Guna mendapatkan perlindungan yang maksimal, imunisasi

dilakukan sebanyak 5 kali dengan rentang jarak waktu tertentu. Berikut dapat

dilihat waktu pemberian imunisasi TT.68

3. Manfaat Imunisasi Tetanus Toxoid (TT)

Keselamatan ibu dan bayi pada proses persalinan sampai dengan pasca

persalinan sangat perlu mendapat perhatian. Salah satu masalah yang dihadapi

pada tahap tersebut adalah penyakit tetanus pada bayi (neonatal tetanus).

Neonatal tetanus umumnya terjadi pada bayi baru lahir. Neonatal tetanus

menyerang bayi baru lahir karena dilahirkan di tempat kotor dan tidak steril,

terutama jika tali pusar terinfeksi. Neonatal tetanus dapat menyebabkan

kematian bayi dan banyak terjadi di negara berkembang. Di negara-negara

maju, di mana kebersihan dan teknik melahirkan sudah maju, tingkat kematian

akibat neonatal tetanus dapat ditekan. Antibodi dari ibu kepada bayinya juga

mencegah neonatal tetanus. Oleh karena itu salah satu upaya untuk mencegah

68 E. Purnomo, Vaksin Tetanus; Mencegah Kematian Ibu dan Bayi, (Jakarta: UI Press,
2008), hal. 47-48.
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dengan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi wanita dimulai dari masa anak-

anak sampai dengan pada masa kehamilan.69

Penyakit tetanus sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi sistem urat

saraf dan otot oleh karena itu penyakit ini berbahaya. Gejala tetanus diawali

dengan kejang otot rahang (trismus atau kejang mulut), pembengkakan, rasa

sakit dan kejang di otot leher, bahu atau punggung. Kejang-kejang segera

merambat ke otot perut, lengan atas dan paha. Infeksi tetanus disebabkan

bakteri Clostridium Tetani yang memproduksi toksin tetanospasmin.

Tetanospasmin menempel di area sekitar luka dan dibawa darah ke sistem saraf

otak dan saraf tulang belakang, sehingga terjadi gangguan urat saraf, terutama

saraf yang mengirim pesan ke otot. Infeksi tetanus terjadi karena luka

terpotong, terbakar, aborsi, narkoba (misalnya memakai silet untuk

memasukkan obat ke dalam kulit) maupun frostbite. Walaupun luka kecil

bukan berarti bakteri tetanus tidak dapat hidup di sana. Sering kali orang lalai,

padahal luka sekecil apapun dapat menjadi tempat bakteri tetanus berkembang

biak. Periode inkubasi tetanus terjadi dalam waktu 3-14 hari dengan gejala

mulai timbul di hari ketujuh. Gejala neonatal tetanus mulai pada dua minggu

pertama kehidupan seorang bayi. Walaupun tetanus berbahaya, jika cepat

didiagnosa dan mendapat perawatan benar, penderita tetanus dapat

disembuhkan. Penyembuhan tetanus umumnya terjadi selama 4-6 minggu.70

69 Ibid, hal. 51.
70 Ibid, hal. 52-53.
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Dengan demikian, imunisasi Tetanus Toxoid mempunyai beberapa

manfaat antara lain:71

1. Melindungi bayi yang baru lahir dari tetanus neonatorum. Tetanus

neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada bayi berusia

kurang 1 bulan yang disebabkan oleh clostridium tetani, yaitu kuman

yang mengeluarkan toksin (racun) dan menyerang sistem saraf pusat.

2. Melindungi ibu terhadap kemungkinan tetanus saat terluka dalam proses

persalinan.

3. Untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat terjadi pada

vagina mempelai wanita yang diakibatkan hubungan seksual pertama.

4. Mengetahui lebih awal berbagai kendala dan kesulitan medis yang

mungkin terjadi untuk mengambil tindakan antisipasi yang semestinya

sedini mungkin.

5. Mencegah terjadinya toksoplasma pada ibu hamil.

6. Mencegah penularan kuman tetanus ke janin melalui pemotongan tali

pusar.

Manfaat-manfaat tersebut adalah cara untuk mencapai salah satu tujuan

dari program imunisasi secara nasional yaitu eliminasi tetanus maternal dan

tetanus neonatorum.

Selain vaksin TT, ada beberapa vaksin yang memang dianjurkan sebelum

menikah antara lain: pertama, Human Papiloma Virus (HPV). HPV

merupakan virus yang menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim

71 Lia Rosmalia, Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) Pada Ibu Hamil, (Jakarta: Kompas, 2010),
hal. 71.
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dan kutil kelamin pada pria dan wanita. Virus HPV menular lewat hubungan

seksual dan menginfeksi daerah dubur dan alat kelamin pada pria dan wanita.

Saat ini terdapat 130 tipe HPV yang berhasil diidentifikasi dengan 12 tipe

beresiko mengakibatkan keganasan. Wanita usia 20-24 tahun dan pria usia 25-

29 tahun menjadi sasaran utama HPV. Apalagi yang memiliki lebih dari satu

pasangan seksual dan merokok. Imunisasi HPV sebaiknya diberikan sebelum

menikah sebanyak 3x suntikan. Dan biaya yang diperlukan memang cenderung

lebih mahal. Imunisasi ini bisa di dapatkan di rumah sakit, DSOG(Dokter

Kandungan) maupun di klinik khusus vaksinasi.72

Kedua, hepatitis B. Penyakit ini menular melalui cairan tubuh yang

terkontaminasi. Menyebabkan sakit kuning bahkan sirosis dan kanker hati.

Hepatitis B menular lewat transfusi darah, hubungan seksual dan penggunaan

barang pribadi bersama. Penyakit ini disebabkan virus dan menyerang liver.

Vaksin hepatitis B diberikan 3x dengan jarak satu dan enam bulan. Dua dosis

pertama untuk membentuk antibodi dan yang ketiga untuk meningkatkan kadar

antibodi. MMR (Mumps-Meales-Rubella). Mumps atau gondongan ini dapat

menyebabkan ketidaksuburan atau infertilitas. Sedangkan rubella pada ibu

hamil akan berdampak buruk pada janin yang dikandungnya. Bayi bisa

mengalami katarak selama hidupnya. Imunisasi ini dapat diberikan 1x sebelum

menikah. Ketiga, virus varicella. Virus ini dapat menyebabkan penyakit cacar

air atau herpes. Jika penyakit ini diderita ibu hamil trimester ketiga, maka bayi

72 Ibid, hal. 73-74.
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yang dilahirkannya juga akan menderita cacar air. Vaksin ini diberikan 1x

sebelum menikah.73

4. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up)

Suntik TT atau vaksin Tetanus Toxoid merupakan suntik yang harus

dilakukan untuk perempuan yang akan menikah (sebaiknya dilakukan 1 bulan

sebelum menikah). Setelah dilakukan penyuntikan nanti akan diberikan surat

atau kartu suntik TT. Surat tersebut diperlukan untuk melengkapi berkas di

Kantor Urusan Agama (KUA). Surat yang di keluarkan oleh pihak berwenang

dalam medis ini sudah menjadi aturan resmi pemerintah sejak tahun 1986.

Meskipun suntikan TT pernah di dapat masa kecil, perempuan yang hendak

menikah wajib mendapat vaksinasi TT lagi. Mengapa harus suntik TT sebelum

menikah? Karena setelah menikah, wanita dan pria melakukan hubungan suami

istri. Saat pertama kali berhubungan intim, umumnya alat kelamin wanita

mengalami luka akibat selabut dara robek. Luka ini bisa jadi jalan masuk

bakteri tetanus.74

Vaksin TT dianggap penting karena tetanus pernah menjadi momok yang

berakibat kematian bayi Indonesia. Vaksinasi tetanus pada perempuan yang

hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus.

Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan

kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Kekebalan tubuh itu akan ‘diwariskan’

73 Ibid, hal. 76-77.
74 George Dick, Imunisasi dalam Praktik, (Jakarta: Hipokrates, 1992), hal. 52.
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kepada bayinya ketika proses persalinan. Jadi bayi yang baru lahir aman dari

infeksi tetanus.75

Pernikahan merupakan upacara sakral yang selalu dinanti-nantikan oleh

tiap calon pasangan pengantin. Berbagai persiapanpun disiapkan guna

menyambut momen bahagia itu. Persiapan-persiapan tersebut tidak lepas dari

tujuan pernikahan guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan

warahmat yang menjadi idaman tiap pasang pengantin. Guna mewujudkan

tujuan mulia tersebut kita perlu mempersiapkan dengan matang, tidak hanya

dari fisik saja, batin/mental serta modal keuangan yang mencukupi juga harus

dipersiapkan.

Persiapan medis merupakan salah satu dari rangkaian persiapan yang

perlu dilakukan, hal ini sangat disarankan oleh kalangan medis serta para

penganjur dan konsultan pernikahan. Karena sebagian besar masyarakat

umumnya tidak sepenuhnya mengetahui status kesehatannya secara detail,

apalagi bagi yang tidak melaksanakan general check up rutin tahunan.

Seseorang yang terlihat sehat bisa saja sebenarnya adalah silent carrier/

pembawa dari beberapa penyakit infeksi dan hereditas dan saat hamil dapat

mempengaruhi janin atau bayi yang dilahirkannya nanti. Pemeriksaan

kesehatan pranikah (premarital check up) adalah sekumpulan pemeriksaan

untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai laki-laki dan

perempuan yang hendak menikah, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit

menular, menahun, atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan

75 Ibid, hal. 54.
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pasangan maupun kesehatan janin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan

pranikah berarti kita dan pasangan dapat melakukan tindakan pencegahan

terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan

secara genetik.76

Masih banyak pasangan di Indonesia yang menganggap bahwa

pemeriksaan kesehatan sebelum menikah tidaklah penting. Padahal

pemeriksaan ini sangat diperlukan mengetahui kesehatan reproduksi kedua

belah pihak, untuk mengetahui kesiapan masing-masing untuk mempunyai

anak. Selain itu juga sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit, terutama

penyakit keturunan dan penyakit menular seksual (PMS), seperti HIV/AIDS.

Sebagian jenis penyakit keturunan antara lain:77

1. Talasemia, yaitu sejenis anemia bersifat haemolyobik yang menurun dan

terdapat dalam satu lingkaran keluarga. Dalam penyakit ini, sang ayah

dan ibu bebas dari penyakit, tetapi semua anak-anak terkena pembiakan

yang cepat pada butir-butir darah merah. Hal ini menyebabkan mereka

kekurangan darah. Mereka membutuhkan donor secara teratur sepanjang

hidupnya. Jenis penyakit ini termasuk berbahaya dan setiap saat

membunuh penderita.

2. Hemofolia, yaitu penyakit darah di mana darah kurang mempunyai daya

beku, sehingga mudah terjadi pendarahan terus menerus. Luka sedikit

saja mungkin akan banyak menyebabkan pendarahan. Penyakit

keturunan ini akan berpindah melalui perempuan, akan tetapi

76 Iis Sinsin, Masa Kehamilan dan Persalinan, (Jakarta: Alex Komptndo, 2008), hal. 69.
77 Ibid, hal. 71-72.
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penyakitnya diderita oleh anak laki-laki dan bukan anak perempuan. Satu

bentuk penyakit yang sulit ditemukan obatnya.

3. RH Faktor, yaitu penyakit kekurangan darah. Penyakit keturunan ini akan

terjadi jika darah sang ibu yang negatif bertentangan dengan darah sang

suami yang positif. Jika anak lahir dengan selamat, maka bayi itu akan

menderita keracunan darah, dan sebagian dari anak-anak tersebut perlu

pencucian darah secara total sekurang-kurang sebulan sekali.

Budi Santoso SpOG (K), dokter spesialis obsteri dan ginekologi RSU dr

Soetomo Surabaya mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah dapat

juga dimanfaatkan untuk memperoleh kesiapan mental karena masing-masing

mengetahui benar kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya.78

Pemeriksaan kesehatan pranikah dapat dilakukan kapanpun, selama

pernikahan belum berlangsung. Namun idealnya pemeriksaan kesehatan

pranikah dilakukan enam bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan.

Pertimbangannya, jika ada sesuatu masalah pada hasil pemeriksaan kesehatan

kedua calon mempelai, masih ada cukup waktu untuk konseling atau

pengobatan terhadap penyakit yang diderita. Dengan demikian, jangan sampai

timbul penyesalan setelah menikah hanya gara-gara penyakit yang sebenarnya

bisa disembuhkan jauh-jauh hari. Contohnya, setelah menikah ternyata harus

berkali-kali mengalami keguguran gara-gara toksoplasmosis yang sebenarnya

bisa disembuhkan dari dulu. Hasil dari pemeriksaan tersebut, baik ataupun

buruk kembali kepada kedua pasangan tersebut. Dokter hanya akan

78 Diakses tanggal 12 Agustus 2016 dari http://pranikah.org/pranikah/cek-kesehatan-
sebelum-menikah/.htm.
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menjelaskan kemungkinan-kemungkinan medis yang akan terjadi bila

pasangan tersebut menikah nantinya. Segalanya dikembalikan kepada kedua

pasangan tersebut ingin tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak.79

Pemeriksaan kesehatan pranikah jenisnya bermacam-macam.

Pemeriksaan disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pasangan

secara jujur berani dan objektif. Misalnya, pemeriksaan harus dilakukan lebih

spesifik jika dalam keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik.

Namun jika semuanya baik-baik saja, maka cukup melakukan pemeriksaan

standar saja, yaitu cek darah dan urin.80

Adapun pemeriksaan yang idealnya untuk dilakukan adalah sebagai

berikut:81

1. Pemeriksaan hematologi rutin (darah) dan analisa hemoglobin

Pengecekan darah diperlukan khususnya untuk memastikan calon ibu

tidak mengalami talasemia, infeksi pada darah dan sebagainya. Dalam

pengalaman medis, kadangkala ditemukan gejala anti phospholipid

syndrome (APS), yaitu suatu kelainan pada darah yang bisa mengakibatkan

sulitnya menjaga kehamilan atau menyebabkan keguguran berulang. Jika

ada kasus seperti itu, biasanya para dokter akan melakukan tindakan tertentu

sebagai langkah, sehingga pada saat pengantin perempuan hamil dia dapat

mempertahankan bayinya.

79 Ibid.
80 Diakses tanggal 12 Agustus 2016 dari http://prodia.co.id/promosi/premarital-check-up-

100-siap-nikah.htm,
81 Desefentison W. Ngir, Bukan Lagi Dua Melainkan Satu: Panduan Konseling Pranikah

dan Pascanikah, (Jakarta: Visi Anugerah Indonesia, 2013), hal. 43-47
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Calon pengantin biasanya juga diminta untuk melakukan pemeriksaan

darah anticardiolipin antibody (ACA). Penyakit yang berkaitan dengan hal

itu bisa mengakibatkan aliran darah mengental sehingga darah si ibu sulit

mengirimkan makanan kepada janin yang berada di dalam rahimnya. Selain

itu, jika salah satu calon pengantin memiliki catatan down syndrome karena

kromosom dalam keluarganya, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih

intensif lagi, karena riwayat itu bisa mengakibatkan bayi lahir idiot.

Hemoglobin adalah molekul protein pada sel darah merah yang

berfungsi sebagai media transportasi oksigen dari paru-paru ke seluruh

jaringan tubuh dan membawa karbondioksida dari jaringan tubuh ke paru-

paru. Kandungan zat besi yang terdapat dalam hemoglobin membuat darah

berwarna merah.

Dalam menentukan normal atau tidaknya kadar hemoglobin

seseorang, harus memperhatikan faktor umur, walaupun hal ini berbeda-

beda di tiap laboratorium klinik, yaitu:

a. Bayi baru lahir : 17-22 gram/dl

b. Umur 1 minggu : 15-20 gram/dl

c. Umur 1 bulan : 11-15 gram/dl

d. Anak anak : 11-13 gram/dl

e. Lelaki dewasa : 14-18 gram/dl

f. Perempuan dewasa : 12-16 gram/dl

g. Lelaki tua : 12.4-14.9 gram/dl

h. Perempuan tua : 11.7-13.8 gram/dl
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Kadar hemoglobin dalam darah yang rendah dikenal dengan istilah

anemia. Ada banyak penyebab anemia, di antaranya yang paling sering

adalah pendarahan, kurang gizi, gangguan sumsum tulang, pengobatan

kemoterapi dan penyakit sistemik (kanker, lupus, dan lain-lain). Sedangkan

kadar hemoglobin yang tinggi dapat dijumpai pada orang yang tinggal di

daerah dataran tinggi dan perokok. Beberapa penyakit seperti radang paru

paru, tumor, preeklampsi, hemokonsentrasi, dan lain-lain.

2. Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus

Rhesus berfungsi sama dengan sidik jari, yaitu sebagai penentu.

Setelah mengetahui golongan darah seseorang seperti A, B, AB, atau O,

rhesusnya juga ditentukan untuk mempermudah identifikasi (+ atau -).

Rhesus adalah sebuah penggolongan atas ada atau tiadanya substansi

antigen-D pada darah. Rhesus positif berarti ditemukan antigen-D dalam

darah, dan rhesus negatif berarti tidak ada antigen-D.

Umumnya masyarakat Asia memiliki rhesus positif, sedangkan

masyarakat Eropa ber-rhesus negatif. Terkadang suami istri tidak tahu

rhesus darah pasangannya, padahal perbedaan rhesus bisa mempengaruhi

kualitas keturunan. Jika seorang perempuan rhesus negatif menikah dengan

laki-laki rhesus positif, janin bayi pertama mereka memiliki kemungkinan

ber-rhesus negatif atau positif. Jika janin bayi memiliki rhesus negatif, tidak

bermasalah. Tetapi, bila ber-rhesus positif, masalah mungkin timbul pada

kehamilan berikutnya. Bila ternyata pada kehamilan kedua janin yang
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dikandung ber-rhesus positif, hal ini bisa membahayakan. Antibodi anti-

rhesus ibu dapat memasuki sel darah merah janin dan mengakibatkan

kematian janin.

3. Pemeriksaan Gula Darah

Pemeriksaan ini bermanfaat untuk mengatahui adanya penyakit

kencing manis (Diabetes Melitus) dan juga penyakit penyakit metabolik

tertentu. Ibu hamil yang menderita diabetes tidak terkontrol dapat

mengalami beberapa masalah seperti: janin yang tidak sempurna/cacat,

hipertensi, hydramnions (meningkatnya cairan ketuban), meningkatkan

resiko kelahiran prematur, serta macrosomia (bayi menerima kadar glukosa

yang tinggi dari ibu saat kehamilan sehingga janin tumbuh sangat besar).

4. Pemeriksaan HBsAG (Hepatitis B Surface Antigen)

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya infeksi

virus hepatitis B, diagnosis hepatitis B, screening pravaksinasi dan

memantau clearence virus. Selain itu pemeriksaan ini juga bermanfaat jika

ditemukan salah satu pasangan menderita hepatitis B maka dapat diambil

langkah antisipasi dan pengobatan secepatnya.

5. Pemeriksaan VDLR (Venereal Disease Research Laboratory)

Pemeriksaan ini merupakan jenis pemeriksaan yang bertujuan untuk

mendeteksi kemungkinan ada atau tidaknya infeksi penyakit herpes,

klamidia, gonorea, hepatitis dan sifilis pada calon pasangan, sehingga bisa

dengan segera menentukan terapi yang lebih tepat jika dinyatakan terjangkit

penyakit tersebut. Selain itu pemeriksaan ini juga berguna untuk mengetahui
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ada atau tidaknya penyakit yang bisa mempengaruhi kesehatan ibu hamil

maupun janinnya.

6. Pemeriksaan TORCH

Kasus yang paling banyak terjadi pada calon ibu khususnya di

Indonesia dari hasil analisa data medis adalah terjangkitnya virus

toksoplasma. Virus ini biasanya disebabkan seringnya mengkonsumsi

daging yang kurang matang atau tersebar melalui kotoran atau bulu binatang

peliharaan. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan toksoplasma, rubella,

virus cytomegalo, dan herpes yaitu yang biasa disingkat dengan istilah

pemeriksaan TORCH. Kelompok penyakit ini sering kali menyebabkan

masalah pada ibu hamil (sering keguguran), bahkan infertilitas

(ketidaksuburan), atau cacat bawaan pada anak.

7. Pemeriksaan Urin

Pemeriksaan ini bermanfaat untuk mendiagnosis dan memantau

kelainan ginjal atau saluran kemih selain itu bisa untuk mengetahui adanya

penyakit metabolik atau sistemik. Penyakit infeksi saluran kemih saat

kehamilan beresiko baik bagi ibu dan bayi berupa kelahiran prematur, berat

janin yang rendah dan resiko kematian saat persalinan.

8. Pemeriksaan Sperma

Pemeriksaan sperma dilakukan guna memastikan kesuburan calon

mempelai laki-laki. Pemeriksaan sperma dilakukan dalam tiga kategori yaitu

jumlah sperma, gerakan sperma, dan bentuk sperma. Sperma yang baik
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menurut para ahli, jumlahnya harus lebih dari 20 juta setiap cc-nya dengan

gerakan lebih dari 50% dan memiliki bentuk normal lebih dari 30%.

9. Pemeriksaan Infeksi Saluran Reproduksi atau Infeksi Menular Seksual

(ISR/IMS)

Pemeriksaan ini ditujukan untuk menghindari adanya penularan

penyakit yang ditimbulkan akibat hubungan seksual, seperti sifilis (penyakit

raja singa), gonore (gonorrhea, kencing nanah), Human Immunodeficiency

Virus (HIV, penyebab AIDS).

10. Pemeriksaan Gambaran Tepi Darah

Pemeriksaan ini bermanfaat untuk menunjukkan adanya proses

penghancuran darah (hemolitik) dan termasuk salah satu pemeriksaan

penyaring untuk penyakit kelainan darah.

11. Foto Thorax dan EKG

Pemeriksaan ini bermanfaat untuk melihat keadaan jantung dan paru

paru serta untuk mendeteksi adanya kelainan jantung. Perlu diketahui

bahwa, untuk mengikuti serangkaian tes kesehatan pranikah, kedua calon

pengantin sebaiknya memenuhi syarat berikut ini: pertama, sebelum

pelaksanan tes dianjurkan untuk puasa 10 sampai 12 jam. Namun, kedua

calon pasangan masih diperbolehkan minum air putih. Kedua, calon

pengantin wanita tidak sedang haid.

5. Tujuan dan Manfaat Pemeriksaan Kesehatan Pranikah (Premarital

Check Up)
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Pada masa sekarang, pasangan yang hendak menikah sudah mulai akrab

dengan premarital test atau tes kesehatan pranikah. Salah satu yang harus

dipenuhi dan merupakan aturan wajib dari pemerintah adalah vaksin Tetanus

Toxoid (TT). Menikah perlu banyak persiapan, terutama kondisi kesehatan.

Salah satu persiapan fisik bagi kaum perempuan yang berkaitan dengan

administrasi adalah surat keterangan bebas Tetanus Toxoid (TT).

Pemeriksaan kesehatan pranikah tidak hanya bermanfaat bagi calon

suami dan istri yang menjalani pemeriksaan tersebut, tapi juga bermanfaat bagi

keturunan mereka guna mencegah penyakit atau kelainan yang mungkin timbul

pada keturunan mereka nantinya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan pada kedua

calon pengantin, karena penyakit keturunan dapat diturunkan dari kedua belah

pihak, baik dari calon suami maupun calon istri. Meskipun secara fisik

kelihatan, baik dan bebas dari penyakit, tetapi masih dimungkinkan salah satu

pihak mempunyai gen penyakit keturunan yang akan berpindah kepada anak-

anaknya.82

Tujuan pemeriksaan pra nikah adalah untuk menghindari, membatasi

atau mengobati penyakit yang mungkin sudah ada dan sebaiknya dilakukan

pada kedua belah pihak (wanita dan pria) yang akan menikah. Pemeriksaan

yang sebaiknya dilakukan adalah: pertama, pemeriksaan terhadap penyakit

virus yang berdampak/berpotensi menyebabkan cacat atau keguguran pada

janin seperti Toxoplasma, Rubella, dan CMV. Toxoplasma berpotensial untuk

menimbulkan kesulitan mempunyai anak dan menggugurkannya bila telah

82 Hendrawan Nadesul, Kiat Sehat Pranikah, (Jakarta: Kompas, 2001), hal. 71-72.
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terjadi pembuahan/janin. Sebenarnya toxoplasma adalah penyakit pada

binatang peliharaan manusia seperti kucing, anjing, burung, namun dapat

berpindah ke manusia melalui kotorannya, melalui ludahnya atau melalui

lukanya. Penyakit rubella disebabkan virus rubella yang ditularkan melalui

bintik ludah penderita, baik dari bersinnya maupun dari batuknya. Penyakit ini

bila terkena pada waktu triwulan pertama hamil berpotensi menyebabkan cacat

pada anak atau kematian dalam rahim. Sedangka cytomegalic virus berpotensi

untuk menyebabkan keguguran pada janin. Pemeriksaaan ini dilakukan

sebelum menikah, dan penyakit-penyakit tersebut dapat diobati. Kedua,

pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya penyakit kotor (Sexual Transmited

Disease) seperti syphilis sebaiknya dilakukan sebelum menikah. Perlu

diketahui bahwa penyakit menular seksual tidak selama ditularkan melalui

hubungan seksual, tetapi dapat melalui luka kecil yang ada di seluruh tubuh

seperti luka pada tangan, lecet pada buah dada atau lecet pada bibir/sariawan.

Pemeriksaan ini juga dilakukan sebelum menikah. Ketiga, pemeriksan

kesuburan pada pria dan riwayat keteraturan haid. Pola nyeri haid pada wanita

sebaiknya juga dilakukan, namun dapat ditunda sampai tahun pertama

perkawinan bila belum juga mempunyai anak. Pemeriksan pada wanita

terutama mengemai pola haid dan adanya nyeri haid. Ketidakhadiran haid sejak

usia muda menunjukkan kemungkinan tidak ada lubang pada selaput dara atau

wanita tersebut mempunyai rahim sangat kecil/tak ada rahim. Pemeriksaan

dalam melalui vagina tidak boleh dilakukan karena masih terdapat selaput dara.

Bila sangat perlu dapat dilakukan pemeriksaan melalui dubur untuk
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menentukan kondisi rahim. Sebaiknya tindakan pemeriksaan pada wanita

dilakukan oleh ahli kebidanan untuk dapat menilai kondisi rahim. Nyeri haid

yang berlebihan mengacu kepada penyakit endometriosis pada wanita yang

diduga sebagai biang kerok tidak adanya kehamilan. Pada pria dapat dilakukan

pemeriksaan cairan sperma untuk menilai kesuburannya. Biasanya cairan

sperma pada bujang didapatkan melalui masturbasi. Jumlah di atas 20 juta per

cc menunjukkan kesuburan yang sangat baik. Perlu diketahui bahwa 85%

pasangan yang menikah akan hamil ditahun pertama, sisanya menyusul ditahun

kedua, dan hanya 1-2 % yang memerlukan pengobatan untuk dapat hamil.

Keempat, anatomi pria dan wanita untuk menjelaskan kepada pasangan

tersebut apa yang mungkin terjadi pada malam pertama dan malam-malam

selanjutnya. Biasanya yang sering terjadi pada wanita yang baru pertama kali

menikah adalah kencing yang nyeri atau anyang-anyangan akibat radang

kandung kencing akibat luka-luka kecil pada waktu hubungan pertama kali

dengan suaminya. Radang ringan ini biasanya hilang dengan minum air cukup

banyak dan segera kencing bila terasa akan mau kencing. Selain itu perlu

penjelasan mengenai mengapa pria yang baru menikah cepat selesai pada awal

pernikahan atau mengapa pada malam pertama ada wanita keluar darah akibat

robeknya selaput dara, namun ada pula yang tidak berdarah walaupun belum

pernah berhubungan dengan laki laki. Banyak hal yang perlu diinformasikan

kepada calon pasangan yang akan menikah tersebut.83

83 Ibid, hal. 73-75.
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Ilmu kedokteran mengatakan bahwa rupa dan bentuk janin bergantung

pada kualitas sel sperma yang ada pada laki-laki dan kualitas ovum (indung

telur) yang ada pada perempuan tersebut. Kemudian lahirlah anak yang mirip

dengan kedua ibu bapaknya, baik tubuh (fisik) maupun akalnya.84

Dalam ilmu kedokteran terkait gen ibu, ovum berpengaruh besar

terhadap pembentukan janin. Ovum yang sakit akan menghasilkan bayi yang

cacat tubuh. Seorang dokter, yang bernama Marshan menyatakan bahwa

dampak negatif dari susunan kesehatan ibu jelas memberi pengaruh terhadap

ovum sejak masih dalam ovarium. Melalui ovariumlah segala sifat-sifat ibu

berpindah kepada ovum. Kadang-kadang warisan penyakit baru mulai tampak

kecenderungannya ketika ovum itu tumbuh dalam rahim (uterus).85 Menurut

ilmu genetika, kebanyakan penyakit jasmaniah itu berpindah kepada anak dari

garis keturunan, seperti juling mata, gagap, buta warna, sifilis, dan lain-lain.86

Tujuan utama melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah adalah untuk

membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi

kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak),

termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat

mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan, bukan karena kecurigaan dan juga

bukan untuk mengetahui keperawanan.87

Manfaat tes kesehatan sebelum menikah antara lain:88

84 Abdul Qodir al-Jailani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hal. 64.
85 Ibid, hal. 65-66.
86 Ibid, hal. 66.
87 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Andi, 2002), 36.
88 Ibid, hal. 37-38.
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1. Sebagai tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi

timbulnya penyakit keturunan dan penyakit berbahaya lain yang

berpotensi menular.

2. Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung

penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah

masyarakat. Hal ini juga akan berpengaruh positif bagi kehidupan

ekonomi dan sosial masyarakat.

3. Sebagai upaya untuk menjamin lahirnya keturunan yang sehat dan

berkualitas secara fisik dan mental. Sebab, dengan tes kesehatan ini akan

diketahui secara dini tentang berbagai penyakit keturunan yang diderita

oleh kedua calon mempelai.

4. Mengetahui tingkat kesuburan masing-masing calon mempelai.

5. Memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis

pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat

tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan.

6. Memastikan tidak adanya penyakit-penyakit berbahaya yang mengancam

keharmonisan dan keberlangsungan hidup kedua mempelai setelah

pernikahan terjadi.

7. Sebagai upaya untuk memberikan jaminan tidak adanya bahaya yang

mengancam kesehatan masing-masing mempelai yang akan ditimbulkan

oleh persentuhan atau hubungan seksual di antara mereka.

Langkah-langkah melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah tidak

selalu memerlukan biaya besar. Tidak perlu langsung ke dokter spesialis, tapi
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bisa konsultasi terlebih dahulu ke dokter puskesmas ataupun melalui dokter

umum. Biasanya akan dilakukan wawancara singkat tentang riwayat kesehatan

yang bertujuan mengetahui penyakit apa yang pernah diderita, riwayat

kesehatan para anggota keluarga (kanker, epilepsi dan diabetes), juga keadaan

lingkungan sekitar dan kebiasaan sehari-hari (merokok, pengguna obat-obatan

terlarang).89

Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik yang diperlukan untuk

mengetahui adanya kelainan fisik seperti tekanan darah, keadaan jantung, paru-

paru dan tanda-tanda fisik dari penyakit seperti anemia, asma, kulit. Barulah

jika memang diperlukan dapat dirujuk pemeriksaan ke laboratatorium.90

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian akademis yang pernah ada terkait dengan judul yang

penulis angkat sesuai dengan temuan penulis di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan Sikap Terhadap Imunisasi Tetanus Toxoid dengan

Kelengkapan Imunisasi Ibu Hamil di Kabupaten Indragiri Hulu Riau, oleh

Ruspa Nora, Tesis Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pascasarjana Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2012. Kesimpulan besar tesis ini adalah

bahwa kematian akibat tetanus di negara berkembang 135 kali lebih tinggi

dibandingkan di negara maju. Di Indonesia tahun 2010 dilapokan 147 kasus

dengan jumlah meninggal 84 kasus. Tingginya kejadian tetanus neonatorum

terkait perilaku ibu yang tidak mendapatkan imunisasi Tetanus Toxoid

89 Diakses tanggal 14 Agustus Januari dari http://tentang-pernikahan.com/article/
articleindex.php?aid=657.mht.

90 Ibid.
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selama kehamilan. Penelitian menunjukkan efektifitas vaksinasi TT

menurunkan kematian karena tetanus neonatorum. Cakupan imunisasi TT1

di Kabupaten Indragiri Hulu masih jauh dari target nasional sebesar 35,5

persen. Pengetahuan, sikap, frekuensi pemeriksaan kehamilan, pendidikan

dan informasi TT dapat mempengaruhi kelengkapan imunisasi TT. Tujuan

penelitian ini adalah mengkaji pengetahuan dan sikap ibu dalam

hubungannya dengan kelengkapan imunisasi TT pada ibu hamil di

Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian cross-sectional dengan pendekatan

kuantitatif didukung data kualitatif. Subjek penelitian adalah ibu yang

melahirkan tahun 2011 diwilayah kerja Puskesmas Sipayung, Pekan Heran,

dan Air Molek. Jumlah sampel sebanyak 293. Pengambilan sampel

menggunakan two stage sampling designs diawali pemilihan 3 Puskesmas

secara pusposif kemudian memilih responden secara simple random

sampling. Analisis data kuantitatif melalui tiga tahap, yaitu: analisis

deskriptif, analisis chi-square dan analisis regresi logistic untuk

multivariabel. Hasil penelitian ini adalah bahwa ada hubungan yang

bermakna antara kelengkapan imunisasi TT ibu hamil dengan pengetahuan

dan sikap di mana p<0,05. Pengetahuan, sikap didukung variabel antenatal

care dan pendidikan didapatkan hasil yang bermakna, di mana ibu yang

memiliki pengetahuan tinggi, sikap positif, frekuensi antenatal care ≥4 kali

dan pendidikan tinggi memiliki nilai R²= 0,1501 yang berarti dapat

memprediksi kelengkapan imunisasi TT ibu hamil sebesar 15,01%. Hasil
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studi kualitatif menunjukkan kurangnya informasi dari bidan tentang

manfaat imunisasi TT dan ketakutan ibu diimunisasi merupakan faktor

penyebab tidak lengkapnya imunisasi TT ibu hamil.91

2. Hubungan Pengetahuan Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid dengan Status

Imunisasi Tetanus Toxoid Wanita Usia Subur Di Desa Gadingsari

Puskesmas Binakal Kabupaten Bondowoso, oleh Tri Yuni Kuswandari, tesis

konsentrasi Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang, tahun

2005. Hasil penelitiannya adalah, di Indonesia kematian Neonatal tertinggi

adalah Infeksi (57,1 %) termasuk Tetanus Neonatorum (9,5 %). Angka

kejadian TN di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 adalah 1 kasus dengan

cakupan Imunisasi TT WUS Puskesmas Binakal periode Januari-Oktober

2006 yang rendah. Status Imunisasi TT WUS dikatakan lengkap sampai

dengan TT 5. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada

hubungan pengetahuan tentang Imunisasi TT dengan status Imunisasi TT

WUS di Desa Gadingsari Puskesmas Binakal Kabupaten Bondowoso.

Kerangka pemikiran yang diguanakan dalam penelitian ini adalah:

pengetahuan baik, cukup, atau kurang dipengaruhi oleh pendidikan,

informasi, lingkungan, fasilitas kesehatan, sosial ekonomi, politik, budaya

masyarakat, umur, jenis kelamin, tingkat emosi dan tingkat kecerdasan.

Pengetahuan mempengaruhi status Imunisasi TT WUS lengkap (TT5) atau

tidak lengkap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

observasional analitik, dengan pendekatan cross sectional. Populasi

91 Ruspa Nora, “Pengetahuan dan Sikap Terhadap Imunisasi Tetanus Toxoid dengan
Kelengkapan Imunisasi Ibu Hamil Di Kabupaten Indragiri Hulu Riau,” Tesis Ilmu Kesehatan
Masyarakat, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2012, hal. 286.
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penelitian adalah WUS usia 15-39 tahun di Desa Gadingsari dengan sampel

80 responden. Teknik sampling menggunakan random sampling sistematis,

yang memenuhi kriteria inklusi berdasarkan kuesioner. Teknik analisa data

dengan uji koefisien kontingensi, chi-square. Hasil Penelitiannya adalah:

pengetahuan baik (21,3 %), cukup (21,3 %), kurang (57,5 %). Status

Imunisasi TT WUS baik (3,8 %), cukup (10 %) dan kurang (86,3 %). Hasil

uji statistik nilai x2= 22,076, nilai x tabel= 9,488, P= 0,000, jadi x2 hitung=

22,076 > x2 tabel = 9,488. H0 = ditolak, H1 = diterima, dengan nilai

koefisien kontingensi= 0,465 (cukup erat). Kesimpulan dari penelitian ini

adalah, hubungan antara pengetahuan dan status Imunisasi TT WUS di Desa

Gadingsari Puskesmas Binakal Kabupaten Bondowoso adalah cukup erat.

Pengetahuan yang kurang tentang imunisasi TT diikuti tidak lengkapnya

status imunisasi TT WUS.92

3. Maqâshid al-Syar’iah; Telaah Genealogis Konsep Maqâshid al-Syar’iah al-

Syâthibî dan Perkembangannya, oleh Iffatin Nur, disertasi Konsentrasi

Hukum Islam, Sekolah Pascasarjana UIN Sultan Syarif Hidayatullah

Jakarta, tahun 2009. Kesimpulan besar peneliti adalah: pertama, dalam al-

Muwafaqat, al-Syâthibî menggunakan kata yang  berbeda-beda berkaitan

dengan Maqâshid al-Syar’iah. Kata-kata tesebut adalah “Maqâshid al-

Syar’iah,” “al-Maqâshid al-Syar’iyyah fi al-Syari’ah,” dan Maqâshid min

Syar’i al-Hukm. Menurut hemat peneliti tesis ini, walau dengan kata-kata

92 Tri Yuni Kuswandari, “Hubungan Pengetahuan Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid
Dengan Status Imunisasi Tetanus Toxoid Wanita Usia Subur Di Desa Gadingsari Puskesmas
Binakal Kabupaten Bondowoso,” tesis konsentrasi Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri
Semarang, tahun 2005, hal. 267.
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yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang

diturunkan oleh Allah Swt. Menurut al-Syâthibî sebagai yang dikutip dari

ungkapannya sendiri: “Sesungguhnya syariat atu bertujuan mewujudkan

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Dalam ungkapan yang lain

dikatakan oleh al-Syâthibî bahwa “Hukum-hukum  disyariatkan untuk

kemaslahatan hamba.” Apabila ditelaah pernyataan al-Syâthibî tersebut,

dapat dikatakan bahwa kandungan Maqâshid al-Syar’iah atau tujuan hukum

adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman Maqâshid al-Syar’iah

mengambil porsi cukup besar dalam karya al-Syâtibî. Maqâshid al-Syarî’ah

secara tidak langsung dipaparkan hampir dalam keempat volume al-

Mufaqat-nya. Kedua, secara geneologis, konsep Maqashid al-Syâthibî

memiliki runtutan embrio yang berkesinambungan, sejak dari Umar ibn

Khattab, Malik ibn Anas, al-Thufi, al-Ghazali, dan al-Juwaini, kemudian

Syathibi. Esensi dari konsep Maqâshid Syari’ah yang diungkapkan al-

Syâthibî sama dengan konsepsi mashlahah yang diungkapkan oleh

pendahulunya.93

4. Metodologi Ijtihad Fiqih Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Ijtihad Yûsuf

al-Qaradhâwî), oleh Maulidi, tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah

Mada, tahun 2012. Kesimpulan besar dari tesis ini adalah bahwa adagium

“al-Islam shalih li kulli zaman wa makan” mengindikasikan bahwa hukum

(fiqih) sebagai bagian dari syariat Islam harus memiliki relevansi sesuai

tempus dan lokus, sehingga tidak terjadi inefektifitas hukum di tengah

93 Iffatin Nur, “Maqashid al-Syariah; Telaah Genealogis Konsep Maqashid al-Syariah al-
Syâthibî dan Perkembangannya,” disertasi Konsentrasi Hukum Islam, Sekolah Pascasarjana UIN
Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2009, hal. 213.
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kehidupan masyarakat sesuai Maqâshid al-Fiqh Islami, mendatangkan

kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Karenanya, untuk menjawab

problematika fiqih yang terus berjalan sesuai spirit zamannya, diperlukan

gagasan tajdid al-fiqh sekaligus tajdid Ushul al-Fiqh sebagai metodologinya

dengan berbagai pendekatan yang komprehensif dan integratif. Gagasan ini

salah satunya dipelopori oleh Yûsuf al-Qaradhâwî, intelektual Muslim

kontemporer asal Mesir. Karena itu, obyek penelitian ini adalah metodologi

ijtihad al-Qaradhâwî yang diklaim sebagai metodologi ijtihad kontemporer.

Dalam kaitan itu, penulis merumuskan dua masalah; pertama, bagaimana

konstruksi metodologi ijtihad kontemporer al-Qaradhawi. Kedua,

bagaimana konsep maslahah dan Maqâshid sebagai pendekatan dalam

ijtihad fiqih kontemporer. Dengan rumusan ini, dapat diketahui kontruksi

metodologi ijtihad menurut al-Qaradhâwî dan tipologi pemikirannya dalam

pembaruan pemikiran fiqih dan Ushul fiqih untuk merespons problematika

fiqih kontemporer (qadhaya al-fiqh al-mua’shirah) di tengah maraknya

dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer. Sesuai obyeknya, penelitian

ini merupakan studi pustaka (library research) yang bersifat doktrinal, di

mana jenis datanya berupa dokumen, informasi, keterangan dan pendapat

yang berkaitan dengan pemikiran al- Qaradhawi. Data tersebut diperoleh

dari sumber primer (karya-karya al-Qaradhâwî sendiri) dan sumber

sekunder (karya-karya orang lain tentang pemikiran al-Qaradhawi) yang

terkait dengan penelitian ini. Data- data tersebut diinventarisir sesuai

subyeknya dan dideskripsikan kemudian dianalisis secara kritis-komparatif
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dengan pendekatan Ushul Fiqih dan filsafat hukum Islam. Dari penelitian

ini, penulis menyimpulkan beberapa hal: Pertama, metodologi ijtihad

kontemporer Yûsuf al-Qaradhâwî sebenarnya merupakan modifikasi dari

metodologi ijtihad ulama sebelumnya, seperti al-Ghazali, ‘Izzuddin

‘Abdissalam, dan al-Syâthibî terutama dalam pembahasan maslahah dan

Maqâshid al-Syari’ah. Kedua dalam konsep ijtihad, al-Qaradhâwî

melakukan modifikasi dan rumusan konseptual baru, seperti ijtihad intiqa’i

atau tarjihi, ijtihad insya’i atau ibda’i, taqnin al-fiqh berbasis ijtihad jama’i.

Ketiga, al-Qaradhâwî bermazhab moderat, mengintegrasikan antara nash

(wahyu) dan waqi’ (realita) berbasis maslahah dan maqâshid. Namun

demikian, al-Qaradhâwî layaknya al-Thufi tetap tunduk di bawah otoritas

teks dalam bidang muqaddarat dan jinaiyyah. Sementara dalam bidang

muamalah, politik dan budaya lebih memprioritaskan pendekatan maslahah

dan Maqâshid sebagaimana al-Syâthibî, contoh bolehnya perempuan

berkarir dalam dunia publik (seperti kontestasi politik), non Muslim menjadi

pemimpin, Muslim menghadiri pesta dan memberikan ucapan selamat

kepada non Muslim, vonis mati bagi pemimpin zalim, bolehnya pembagian

harta warisan beda agama, dan lain-lain.94

Berdasarkan penelusuran peneliti di atas, tidak ditemukan satupun karya

penelitian yang secara spesifik membahas urgensi imunisasi Tetanus Toxoid

ditinjau secara Maqâshid al-Syar’iah.

94 Maulidi, “Metodologi Ijtihad Fikih Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Ijtihad Yûsuf al-
Qaradhâwî),” tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, tahun 2012, hal. 303.


