
POLA INTERAKSI DOKTER DENGAN PASIEN YANG
BERBEDA JENIS KELAMIN DALAM PERSPEKTIF

MAQASHID AL-SYARI’AT
.

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Magister Syari’ah (M. Sy) pada Program Studi

Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUHAMMAD HANAFI BIN YAKUB
NIM. 21392106662

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2016 M/1437 H





i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas segala nikmat-Nya sampai hari ini penulis mendapat

kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan pascasarjana di Universitas

Islam Negri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau ini, demi menambah

wawasan dan pengetahuan akan hukum-hukum Islam sesuai dengan program

studi yang menjadi pilihan penulis. Salawat beserta salam selalu dihadiahkan

kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW.

Tesis yang penulis susun ini berjudul “Pola Interaksi Dokter Dengan

Pasien Yang Berbeda Jenis Kelamin Dalam Perspektif Maqashid al-Syari’at”

sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program Pascasarjana (S2) atau

Magister Syari’ah (M. Sy.) di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim (UIN

SUSKA) Pekanbaru Riau.

Dalam tesis ini penulis memaparkan permasalahan terkait dengan pola

interaksi yang terjadi antara dokter dan pasien dalam proses pengobatan melalui

perspektif maqashid al-syari’at, kususnya dalam penanganan medis yang bersifat

dharurat dan hajiyat. Dimana penulis berkesimpulan bahwa dalam proses

penanganan medis terdapat pengecualian-pengecualian dari hukum asal, di

antaranya adalah interaksi antara dokter dan pasien meskipun berbeda jenis

kelamin, hanya saja dalam hukum islam setiap kategori keadaan memiliki

tingkatan tersendiri yang berpengaruh kepada pengecualian tersebut dan pola

penanganannya.
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kepada kedua mertua yang tidak pernah berhenti memberikan

dukungan secara moril demi terselesaikannya jenjang akademik ini.

2. Ucapan terimakasih teristimewa buat istri tercinta Pradila Fitri, S.

Farm. Apt. yang selalu menemani dalam suka maupun duka, yang

tidak pernah bosan memberikan motivasi agar tesis ini dapat

terselesaikan dengan baik, dan rela membagi waktu kebersamaan kami

demi terselesaikannya tesis ini.
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kami dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan yang penulis anggap

semuanya sebagai guru yang banyak memberikan informasi keilmuan

dan selalu memberikan motivasi, penulis tidak pernah bosan

mengucapkan terimakasih, semoga perjuangan menuntut ilmu tidak

sampai sebatas ini, dan Allah SWT membuka peluang untuk

melanjutkan pendidikan.

Penulis tidak dapat membalas semua jasa yang diterima dari siapapun,

oleh karena hanya doa yang bisa dipanjatkan semoga Allah SWT membalas

semuanya dengan kebaikan dan menjadikan ini sebagai amal saleh yang dapat

memberikan manfaat untuk penulis secara kususnya dan untuk umat islam secara

umum.
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Terakhir, Penulis berharap semoga tesis ini memberikan kontribusi

pemikiran, khususnya dalam bidang hukum islam yang berkenaan dengan dunia

kesehatan, dan penulis selalu membuka diri untuk menerima segala kritikan,

ataupun koreksian dari apa yang telah ditulis.

Wallahu A’lam Bi al-shawab

Pekanbaru 21 Januari 2016

Penulis,

Muhammad Hanafi Bin Yakub
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ABSTRAK

Muhammad Hanafi Bin Yakub. Tesis ini berjudul “Konsep Dharurat Pada
Pola Interaksi Dokter Dan Pasien Yang Berbeda Jenis Kelamin Dalam Maqahsid al-
Syari’at”. Merumuskan konsep-konsep kebolehan berinteraksi antara dokter dan
pasien dalam keadaan dharurat dan pola penangan medis secara langsung

Dalam proses pengobatan, interaksi merupakan bagian yang sangat penting,
mulai dari pemeriksaan sampai pada penanganannya. Seorang dokter tidak dapat
mendiagnosa penyakit pasiennya kecuali telah melakukan pemeriksaan secara
langsung, dan seorang dokter tidak dapat menangani pasiennya kecuali harus
menyentuh pada area sakit yang diderita oleh sang pasien, oleh karena itu, interkasi
pada proses pengobatan adalah hal yang tidak dapat terelakkan

Pada dasarnya, terdapat pengecualian dalam proses pengobatan, hal-hal yang
diharamkan seperti melihat dan menyentuh lawan jenis diperbolehkan demi proses
pengobatan, hanya saja kebolehan tersebut terikat dengan kondisi dharurat atau hajat
yang menempati posisi dharurat. Dalam arti lain, memilih untuk berobat kepada
lawan jenis bukan menjadi pilihan, melainkan karena didasari dengan suatu
keterpaksaan.

Maka dalam mencari jawaban dalam masalah ini penulis melakukan
penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka
(library research) yaitu dengan menggali permasalahan dari kitab-kitab klasik dan
modern yang ada kaitannya dengan pembahasan ini yang kemudian dioleh secara
deskriptif

Dari hasil kajian, penulis menarik kesimpulan bahwa adanya kebolehan untuk
berinteraksi antara dokter dan pasien dalam kondisi dharurat, namun kebolehan
tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat sementara dan merupakan opsi
terakhir setelah tidak adanya pilihan lain, adapun adanya pilihan lain yang pada
dasarnya tidak bertentangan dengan hukum asal akan membatalkan kebolehan
tersebut, selain itu pola penanganan kondisi darurat dalam penanganan medis juga
memiliki pola tersendiri yang berbeda ketika dalam kondisi normal, dimana
penanganannya bukan berdasarkan spekulasi, tetapi pada apa yang diyakini dan tidak
menimbulkan kondisi dharurat lainnya.
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الملّخص

محمد حنفى بن یعقوب، كتبت هذه الرسالة بعنوان "مفهوم الضرورة فى التعامل بین 
عن المسائل التى تتعلق تبحثقاصد الشرعیة". الطبیب والمریض مختلفي الجنسیة فى ضوء الم

بإباحة التعامل بین الطبیب والمریض فى عملیة العالج فى حالة الضرورة. إما فى اإلستشار 
المرضیة أو الفحص عنها حتى فى عملیة العالجیة.

التعامل بینهما فى عملیة العالجیة من األمور المهمة، فللطبیب ال یمكنه أن یعین 
فحص، وال یمكنه أن یعالج مریضه إال  بمس عضو عد الالتى أصاب مریضه إّال باألمراض 

المریض مباشرة بدون حائل، فلذالك فالتعامل بینهما، إما النظر إلى العورة والتالمس من األمور 
الالزمة.  

توجد رخصة مستثنیة تحریم التعامل بین الجنسین فى عملیة العالج، حیث أن النظر و 
العورة تبیح للعالج، ولكن هذه اإلباحة جائت فى حالة الضرورة أو الحاجة تنزل منزلة المس إلى 

الضرورة، بمعنى أن العالج بالطبیب مختلف الجنس بالمریض تبیح مع الكراهة، ولیست هناك 
حل إال به.

بالتعامل فللحصول على الجواب عن هذه المسألة بالتفصیل، قمت بالبحث فیما تتعلق 
والطریقة التى استعملت فى هذ البحث هو مكتبي، و أما والمریض مختلفى الجنس بین الطبیب

التى تحتوي فیها مفهوم الضروراة والمعاصرةمصادر المعلومات والبیانات هي كتب الفقه التراثیة 
بالوصفيیة، ثم تستنبط منها األحكام فیما تتعلق بموضوع البحثواألحكام التى تتعلق بالطبّ 

لیست والمریضهذا البحث إستنبط الباحث أن إباحة التعامل بین الطبیب ومن نتائج
تبیح عندما لیس فىى الضرورة التعامل بینهما وغیر ثابت. مؤقة و تلك اإلباحة مطلقا، بحیث أن

و أما المعالجة فى المباحة فى الشریعة تبطل تلك اإلباحة.العالجآخر، ألن وجود عالج هناك 
ولیست فیما شك به وعدم بما تعتقد بهحیث أنها تعالج بحالة العادیةحالة الضرورة تختلف 

مرتبة بالضرر األخر
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ABSTRACT

Muhammad Hanafi Bin Yakub. The thesis entitled “The concept of
Dharurat on the pattern of interaction of doctors and patients of the opposite sex in
maqahsid al- syariat”. Formulate the concepts of permissibility interaction between
doctors and patients in Dharurat situations, ranging from medical consultation to
directly handle pattern.

In the treatment process, the interaction is a very important part, from
examination to the handling. A doctor could not diagnose disease unless the patient
has checked directly, and a doctor also could not handle patients but to touch on the
area of pain suffered by patients. Therefore, the interaction of the treatment process is
something that could not be inevitable.

Basically, there are exceptions in the treatment process, things that are
forbidden, like seeing and touching the opposite sex are allowed for the sake of the
treatment processes, only the permissibility bound by Dharurat or hajat placed
aDharurat. In other words, opted for treatment to the opposite sex is not an option,
but it is based with a compulsion.

To find the answers for this issue, the writer conducted a study in order to
get a more detailed answer regarding the condition of the Dharurat conditions that
gave birth to the permissibility of interaction between doctors and patients of
different sexes, ranging from the treatment process until the pattern of handling in
Dharurat situations with the maqashid al-syai’at approach.

The method that has been used in this research was library research and the
data sources as object of the research was the classic and modern bookscontaining
Dharuratand health problems obtained a descriptive and comparative.

From the results of the study, the writer concluded that the permissibility of
interaction between doctors and patients from seeing through touching is not
absolute. There are also the terms that are should be fulfilled to get such ease. Apart
from that pattern in the handling of Dharurat medical treatment also has its own
distinct pattern when under normal conditions.
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