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BAB II

KONSEP MAQASHID AL-SYARI’AT DAN DHARURAT

A. Pengertian Maqashid al-Syari’at

1. Pengertian Maqashid

Maqashid al-Syari’at / مقاصد الشریعة bahasa arab yang terdiri dari dua

kosa kata, yaitu: maqashid dan syari’at. Maqashid / مقاصد adalah kata jamak

dari dari maqshid / akar katanya adalah ,مقصد42 al-Qashd – َقْصًدا َیْقُصُد –  -

َقَصدَ   - َمْقَصًدا yang memiliki beberapa makna, diantara (َنَوى) yang berarti niat

atau kesengajaan, artinya (َهَدفَ ) tujuan, arah sesuatu, jalan yang lurus.43

2. Istilah-istilah Lain Yang Bermakna Maqashid

Para ulama menggunakan kata-kata lain dalam mengistilahkan kata

maqashid dengan makna dan kandungan tetap sama. Dalam hal ini Muhammad

al-Badawiy menyebutkan beberapa istilah yang biasa digunakan oleh para ulama

42 Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, Maqayis al-Lughat, (Dar al-Fikr, 1399
H/ 1979 M) jld. 5, hlm. 95.

43 Majma’ al-Lughat al-‘Arabiyyat, al-Mu’jam al-Wasith, (Mesir: Maktabat al-Syuruq al-
Dawliyyat, 1425 H/ 2004 M), cet.4, hlm. 738. Hans Wehr, A Dictionary Of Modern Written
Arabic (London: Mac Donald & evan Ltd, 1980), hlm. 767.
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dalam menyebutkan kata maqashid, yaitu kata الحكمة / hikmah, ada juga yang

menyebut المعنى / makna, /العلة illat, المناسبة / kesesuaian, dan ada juga yang

menyebutnya المصلحة / maslahat atau kepentingan.44

3. Pengertian al-Syari’at

Secara bahasa kata syari’at / شریعة juga memiliki banyak makna seperti;

(الدِّْینُ ) agama, (السنة) metode atau jalan (cara), ,perintah (األمر) ,mazhab (المذهب)

metode.45 (المنهاج) Kata Syari’at juga bermakna (الطریقة المستقیمة) yaitu jalan

yang lurus,46 makna ini sesuai dengan firman Allah swt;

(الجاثیة: َأْهَوآَء الَِّذیَن َال َیْعَلُمونَ َفاتَِّبْعَها َوَال تَتَِّبعْ َعَلٰى َشِریَعٍة مَِّن اْألَْمرِ ُثمَّ َجَعْلَناكَ 

18(

Artinya:

44 Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawiy, Maqashid al-Syari’at ‘Inda Ibn Taymiyat,
(Jordan: Dar al-Nafaid), hlm. 55-61.

45 Ibn Mandzhur, Lisan al-Arab, (Cairo: Dar al-ma’arif), Jld. 8, hlm. 173. Mu’jam al-
Wasith, Op. Cit. hlm. 479.

46 Mushthafa Syalabiy, al-Madkhal Fi al-Fiqh al-Islamiy, Ta’rifuhu Wa Tarikhuhu Wa
Madzahibuhu Nazhriyat Wa al-‘Aqd, (Beirut: al-Dar al-Jami’iyyat, 1405 H/ 1985 M), cet. 10,
hlm. 27.
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Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syari’at
(peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syari’at itu) dan janganlah engkau ikuti
keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (al-Jatsiyat: 18).47

Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman;

)48(المائدة: َوِمْنَهاًجاِشْرَعًة ِمنُكمْ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا

Artinya:

Untuk setiap umat diantara kamu kami berikan aturan  dan jalan yang
terang. (al-Maidah: 48).48

Adapun secara istilah, para ulama fikih mendefenisikan syari’at dengan

kumpulan dari ketentuan Allah untuk hambanya;

الشَِّرْیَعُة ِهَي َمْجُمْوُع اَألْحَكاِم الَِّتى َسنََّها اُهللا ِللنَّاِس َجِمْیًعا َعَلى ِلَساِن َرُسْوِلِه َصلَّى 
49اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِفى اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة.

Artinya:

Syariat adalah kumpulan dari ketentuan hukum yang ditetapkan Allah swt
melalui rasulNya SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.

Maka dari defenisi ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan

syariat adalah semua ketentuan Allah kepada hamba-Nya yang mukallaf, baik

dalam bentuk tuntutan seperti perintah dan larangan maupun sebab-sebab dari

47 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 720.
48 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 154.
49 Muhammad Washil, al-Madkhal al-Wasith Li Dirasat al-Syari’at al-Islamiyyat Wa al-

Fiqh Wa al-Tasyri’, (Mesir: al-Maktabat al-Tawfiqiyyat), hlm. 15.
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tuntutan tersebut seperti rukun, syarat dan semua hal yang menjadi aturan-Nya,

dan syariat itu sendiri harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.50

4. Pengertian Maqashid al-Syari’at

مقاصد الشریعة / Maqashid al-syari’ah jika diartikan secara bahasa berarti

tujuan-tujuan dari syari’at. Adapun secara istilah para ulama telah

mendefenisikannya sebagai berikut:

1. Imam al-Ghazaly (450-505 H) mendefenisikannya sebagai al-mashlahat,

yaitu penjelasan yang mendasar tentang sesuatu, baik yang mendatangkan

nilai manfaat atau menghilangakan mudharat, dengan cara memelihara

lima tujuan dasar pokok syari’at, memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta mereka.51

2. Imam al-Syatibiy (720-790 H) menyimpulkan bahwa maqashid al-

syari’at merupakan tujuan memelihara tujuan syari’at yang diturunkan

kepada makhluk, agar tidak lari dari tiga kepentingan dasar, yaitu

dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Dan Allah mensyari’atkan sesuatu

bertujuan untuk melestarikan nilai kemaslahatan ukhrawiyah dan

duniawiyah.

50 Said Sabiq, Khashais al-Syari’at al-Islamiyyat Wa Mumayyizatuha, (1409 H/ 1988
M), hlm. 15.

51 Al-Ghazaliy, al-Mustashfa Min ‘Ulum al –ushul, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1418 H/ 1998
M) Juz II, cet. 1, hlm. 481-482.
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3. Ibn Asyur (W. 1393 H) berpendapat bahwa Maqashid al-Tasyri’ adalah

makna-makna dan hikmah yang terkandung dalam semua nash syari’at

atau pada sebagian besarnya.52

4. Menurut Alal al-Fasi (W. 1394 H) yang dimaksud dengan maqashid al-

Syari’at adalah sasaran dari syari’at dan rahasia-rahasia yang yang

terkandung di setiap hukum.53

5. Adapun Wahbah al-Zuhaily mendefeniskan maqashid al-Syari’at sebagai

makna-makna dan tujuan yang terdapat dalam semua atau sebagian besar

dari hukum yang disyariatkan, dan atau tujuan dari keberadaan syari’at

dan rahasia-rahasia yang terlahir dari setiap hukum yang disyariatkan.54

Dari beberapa defenisi yang dimuat oleh para ulama dari masa ke masa di

atas maka dapat dilihat bahwa setiap syari’at Allah kepada hamba-Nya, baik

berupa perintah maupun larangan itu bertujuan untuk merealisasikan

kemaslahatan makhluk dan menghindarkan mereka dari segala sesuatu yang

dapat menyebabkan hal buruk atau bahaya, sehingga dengan demikian manusia

akan menyadari manfaat sesungguhnya syari’at islam bagi kehidupan mereka.

52 Muhammad Sa’ad Ibn Ahmad Ibn Mas’ud al-Yubiy, Maqashid al-Syari’at Wa
Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syariyyat, (Saudi Arabia: Dar al-Hijrat), hlm. 34.

53 Ibid. 35.
54 Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986

M), hlm. 1017.
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B. Sejarah Singkat Maqashid al-Syari’at

Jika merujuk kepada perkembangan syariat islam dari masa ke masa,

maka sesungguhnya dapat dilihat bahwa keberadaan Maqashid al-Syari’at sudah

ada sejak Islam itu ada, karena bagaimanapun maqashid syari’at itu sendiri lahir

dari wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hanya saja keberadaannya

belum dijadikan sebagai disiplin ilmu tersendiri.

Untuk melihat perkembangannya dapat dipisahkan secara periodik, mulai

dari periode kenabian, kedua; pada periode sahabat sampai tabi’in, dan yang

ketiga; dari pasca tabi’in hingga sekarang.

1. Periode Kenabian

Yang dimaksud dengan periode kenabian disini adalah masa turunnya

wahyu. Pada masa ini syari’at Islam masih dalam bentuk teks yang masih murni

(al-Nushush al-Muqaddasah) dan bersih dari pemikiran manusia. Dalam wujud

seperti ini syari’at disebut dengan al-thariqat al-mustaqimat.55

Pada periode ini semua orang harus berpegang teguh kepada wahyu

secara teks, adapun permasalahan yang muncul akan dirujuk kepada Rasulullah

SAW yang jawabannya akan didapati dari sang Rasul SAW dalam berupa wahyu

baik dalam bentuk ayat Al-Quran maupun Hadits.

55 Ali Sayis, Nasy’at al-Fiqh al-Ijtihadiy Wa Athwaruha, (Kairo: Majma’ al-Buhuts al-
Islamiy, 1970), hlm. 8.
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Contoh pendekatan maqashid al-syari’at dizaman Nabi SAW;

َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َواِقٍد َأنَُّه َقاَل: َنَهى النَِّبيُّ َصلىَّ اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َعْن َأْكِل ُلُحْوِم 
َحاَیا َبْعَد َثَالٍث، َقاَل َعْبُد اِهللا ْبِن َأِبى َبْكٍر َفَذَكْرُت َذاِلَك ِلَعْمَرَة ِبْنتِ  َعْبِد الرَّْحَمِن َفَقاَلْت الضَّ

َصَدَق، َسِمْعُت َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبي َصلى اهللا َعَلْیِه َوَسلََّم تَُقْوُل: َدفَّ َناٌس ِمْن َأْهِل اْلَباِدَیِة 
اُهللا َعَلْیِه َحْضَرَة اْألَْضَحى ِفى َزَماِن َرُسْوِل اِهللا َصلىَّ اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفَقاَل َرُسْوِل اِهللا َصلىَّ 
َصلىَّ اُهللا َوَسلََّم ِإدَّْخُرْوا ِلَثَالٍث َوَتَصدَُّقْوا ِبَما َبِقَي". قَاَلْت َفَلمَّا َكاَن َبْعَد َذاِلَك ِقْیَل ِلَرُسْوِل اِهللا 

َدَك َوَیتَِّخُذْوَن ِمْنَها َعَلْیِه َوَسلََّم: َلَقْد َكاَن النَّاُس َیْنَتِفُعْوَن ِبَضَحایَاُهْم َوَیْجُمُلْوَن ِمْنَها اْلوَ 
ْن اْألَْسِقَیَة". َفَقاَل َرُسْوُل اِهللا َصلىَّ اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: "َوَما َذاِلَك". َأو َكَما َقاَل، َقاُلوا َنَهْیَت عَ 

، َفَقاَل َرُسْوُل اِهللا َصلىَّ اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم: "ِإنَّ  َحاَیا َبْعَد َثَالثٍّ َما َنَهْیُتُكْم ِمْن َأْجِل الّدَافَِّة ُلُحْوِم الضَّ
رواه (َنَة".الَِّتى َدفَّْت َعَلْیُكْم َفُكُلوْا َوَتَصدَُّقوا َوادَِّخُرْوا َیْعِنى ِبالدَّافَِّة َقْوًما َمَساِكْیَن َقِدُموا اْلَمِدیْ 

56) 1971مسلم: مالك و

Artinya:

Dari Abdullah bin Waqid ia berkata; “Rasulullah SAW melarang
memakan daging kurban setelah tiga hari”. Abdullah bin Abu Bakar mengatakan;
kemudian hal itu aku sampaikan kepada Amrah binti Abdurrahman, lalu ia
mengatakan; “benar! Aku telah mendengar Aisyah istri Rasulullah SAW berkata;
“pada masa Rasulullah SAW sekelompok orang badui memukul rebana
menyambut kedatangan hari raya idul adha, lalu Rasulullah SAW bersabda;
“simpanlah daging kurban untuk tiga hari dan sedekahkanlah sisanya”. Aisyah
berkata: setelah itu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW; “orang-orang
telah memanfaatkan binatang kurban tersebut dengan menghilangkan lemaknya
dan menjadikan kulit-kulitnya sebagai tempat air.” Lalu Rasulullah SAW
bersabda: “mengapa begitu? Mereka kemudian menjawab; “anda telah melarang

56 Abd al-Sanad Hasan Yamamah, Mausu’at Syuruh al-Muwaththa’ Li al-Imam Malik
ibn Anas, (Cairo: Markaz Hajr Li Buhuts Wa al-Dirasat al-Arabiyyat Wa al-Islamiyyat, 1426 H/
2005 M), jld. 13, hlm. 53-54. Al-Nawawi, Op. Cit., 948.
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daging kurban setelah tiga hari”. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda;
“saya telah melarang kalian karena adanya kepentingan al-daffah ketika itu.
.Sekarang makanlah daging tersebut, sedekahkanlah dan simpanlah sisanyaر
Maka yang disebut al-Daffah yaitu tamu yang terdiri dari orang-orang miskin
yang datang dari perkampungan sekitar Madinah”. (H.R. Malik dan Muslim).

Hadis ini menceritakan bagaimana Nabi SAW melarang untuk

menyimpan daging kurban tidak lebih dari tiga hari. Larangan Nabi SAW sulit

untuk dijalankan oleh sahabat sepenuhnya sehingga ada di antara mereka yang

melanggarnya, hanya saja alasan yang cukup yang disampaikan oleh sahabat

kepada Rasulullah SAW sehingga ia membenarkannya, namun Rasulullah SAW

juga menjelaskan larangan itu didasari atas kemaslahatan al-daffah (tamu-tamu

yang datang dari pedalaman).

Keputusan Rasulullah SAW melarang dan kemudian mencabut kembali

larangan tersebut berdasarkan kemaslahatan-kemaslahatannya menunjukkan

bahwa pada awal mula penegakan syari’at islam maqashid al-syari’at sudah

menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum.

Dimulainya penerapan maqashid al-syari’at ini dari zaman Rasulullah

SAW seolah mengajarkan kepada umat Islam untuk menerapkannya dalam setiap

bab dalam hukum Islam, untuk melihat unsur kemaslahatan, kemudahan dan

menghindar dari segala hal yang menyulitkan, dalam satu kesempatan Rasulullah

SAW bersabda;
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َلْوَال َأْن :َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسلََّم َقالَ ،َعْنهُ َأِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَّهُ َعنْ 
57.)يُ ارِ خَ بُ الْ َرَواُه (ُكلِّ َصَالٍة.َمعَ َعَلى ُأمَِّتي َألََمْرُتُهْم ِبالسَِّواكِ َأُشقَّ 

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda; Jika tidak
menyulitkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka menggosok gigi pada
setiap shalat. (H.R. Bukhari).

Dari hadis ini terlihat bagaimana rasulullah SAW memperhatikan unsur

kemudahan dan menghindarkan kesulitan dalam agama ini, mengajarkan kepada

umatnya untuk mengedepankan unsur kemaslahatan yang merupakan maqashid

dari syari’at.

2. Periode sahabat dan tabi’in

Masa kenabian berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW, dengan kata

lain berakhirnya masa kenabian berakhir pula masa turunnya wahyu. Keadaan ini

disadari oleh sahabat, bahwa ketiadaan Rasulullah SAW membuat mereka

kehilangan sosok yang menjadi rujukan, merekapun akhirnya memahami bahwa

nash (Al-Quran dan sunnah) merupakan teks yang sangat terbatas jika dipahami

secara tekstual, sedangkan permasalahan terus berkembang. Sehingga, berijtihad

dengan menggali teks yang sudah ada menjadi satu-satunya jalan untuk

memecahkan persoalan yang muncul.

57 Abu Abdullah Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhariy, (Damaskus: Dar Ibn Katsir,
1423 H/ 2002 M), hadis no: 887, hlm. 215.
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Tipologi sahabat dalam berijtihad cukup variatif, ada yang berijtihad

dengan metode analogi (qiyas), ada yang berijtihad dengan pendekatan

kemaslahatan (maslahat), istihsan, tindakan preventif  (Sadd al-zari’ah) adapula

dengan pertimbangan adat (al-‘Urf).

Adapun menerapakan unsur maqashid al-syari’at dalam berijtihad, tentu

para sahabat adalah orang yang paling mengerti, karena bagaimanapun mereka

adalah saksi hidup masa turunnya wahyu, diantara mereka ada yang merupakan

objek atau sebab turunnya wahyu, itu artinya mereka terlibat  dalam proses

pembentukan dasar syari’at itu sendiri karena mereka hidup satu masa dengan

Rasulullah SAW selaku pembawa risalah.

Contoh penerapan maqashid al-syariat dalam ijtihad sahabat dan tabi’in;

1) Era sahabat, khususnya pada masa khulafaurrashidin, penerapan hukum

melalui unsur maqashid al-syari’at telah banyak dilakukan. Abu Bakar ra.

selaku Khalifah pertama membuat keputusan memerangi orang-orang

yang murtad dan orang-orang yang enggan untuk membayar zakat,

meskipun sebagian sahabat menolak keputusan ini, namun beliau ra

melihat adanya unsur kemaslahatan agama yang perlu untuk dijaga.58

2) Umar bin Khattab ra setelah bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib

ra, menetapkan hukuman 80 kali dera bagi peminum khamar.

58 ‘Abd al-Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al-‘uwid, Ushul al-Fiqh ‘Ind al-Shahabat ra
Ma’alin Fi al-Manhaj, (Kuwait: Al-Wa’yu al-Islamiy, 1432 H/ 2011 M), cet. 1, hlm: 120.
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Penambahan dari 40 ini didasari maqashid al-syrai’at yang sangat fokus

dalam menjaga akal sehat manusia, di mana beliau melihat 40 kali dera

tidak cukup untuk membuat orang takut untuk melakukannya.59

3) Kebijakan yang diambil oleh Sa’id bin Musayyab yang membolehkan

untuk menentukan harga barang dagangan di pasar jika dibutuhkan demi

kepentingan dan kemaslahatan bersama. Pendapat ini menjadi pilihan bagi

beliau dengan alasan bahwa pemimpin wajib memelihara kemaslahatan

warganya, bahkan harus lebih diutamakan dari kemaslahatan pribadi.

4) Bilal bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab pernah menetapkan tidak

akan memberi izin kepada wanita untuk pergi ke mesjid dengan alasan

adanya kekhawatiran bahaya, keputusan ini beliau ambil karena adanya

perubahan kondisi yang ketika itu bahaya bagi perempuan pergi sendirian

meskipun ke masjid, dan hal ini beliau pilih untuk melindungi perempuan

dari bahaya. Dalam sebuah riwayat disebutkan;

َعْن إْبِن ِشَهاٍب َقاَل َأْخَبَرنِى َساِلُم ْبِن َعْبِد اِهللا َأنَّ َعْبَد اِهللا ْبِن ُعَمِر َقاَل؛ َسِمْعُت 
َمَساِجَد ِإَذا اْسَتْأَذنَُّكْم ِإَلْیَها، َفَقاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اِهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َیُقْوُل َال َتْمَنُعْوا ِنَساَئُكُم الْ 

60(َرَواُه ُمْسَلٌم).ِبَالُل ْبِن َعْبِد اِهللا؛ واِهللا َلَنْمَنُعُهنَّ 

Artinya:

59 Ibid. hlm: 121
60 Al-Nawawiy, Shahih Muslim, (Mesir : al-Mathba’ah al-Mishriyyat), jld. 4, hlm. 161.
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Ibnu Syihab berkata; Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku bahwa
Abdullah bin Umar mengatakan: aku mendengar Rasulullah SAW berkata
“janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid apabila mereka
meminta izin”.

3. Pasca tabi’in hingga sekarang

Dalam sejarah perkembangan kajian islam, sesungguhnya teori maqashid

al-syari’at sudah terlihat jelas dalam penerapan konsep qiyas, di mana disana ada

unsur masalik al-illat dan teori maslahat. Imam Syafi’I (150-204 H) dianggap

sebagai sosok ulama yang pertama yang membukukan ilmu ushul al-fiqh yang

dikenal dengan al-risalah,61 dan otomatis tentunya sekaligus sebagai pelopor dari

ilmu maqashid al-syari’at, setelah beliau muncul Abu al-Ma’aliy ‘Abd al-Malik

Ibn Abdillah Ibn Yusuf, dikenal dengan imam al-Juwainiy dan juga dikenal

dengan imam al-haramain (419-478 H), di antara karya beliau yaitu al-Syamil Fi

Ushul al-Din, al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh, al-Waraqat Fi Ushul al-Fiqh dan

banyak lainnya.

Al-Juwainiy dianggap sebagai ulama ushul yang pertama yang

menekankan pentingnya memahami maqashid al-Syari’at dalam menetapkan

hukum Islam. Secara tegas ia menyatakan bahwa seseorang tidak dapat

61 Kitab al-Risalah ini menurut Muhammad Syakir ditulis dua kali, pertama ditulis di
Baghdad dengan metode dikte (imlak) langsung oleh Imam al-Syafi’I di hadapan para muridnya,
namun tulisan yang pertama hilang, padahal kitab ini sudah sangat masyhur dikalangan para
ulama ketika itu. Akhirnya ketika beliau berada di Mesir beliau diminta untuk kembali
menuliskannya atas permintaan seorang muhaddits ternama di Hijaz ‘Abd al-Rahman Ibn al-
Mahd (135-198). Hasil penulisannya ini kemudian disampaikan kepada al-Mahdi dengan cara
dikirim, sehingga kitab ini yang semula bernama al-Kitab diganti dengan al-Risalah yang berarti
surat yang dikirimkan. Lihat: al-Syafi’iy , al-Risalat, di tahqiq oleh: Ahmad Muhammad Saykir,
(Beirut: Mathba’ah Islamiyat), hlm. 11-12.
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menetapkan suatu hukum sebelum memahami yang seksama tujuan dari

perintaah dan larangan Allah.62

Setelah imam al-Juwayni, muncul Imam al-Ghazaliy (450-505 H) ulama

fikih yang banyak menghasilkan karya tulisan, diantara tulisannya yang

penomenal sampai saat ini yaitu al-Mustashfa, al-Wajiz, Ihya’ Ulum al-Din, dan

masih banyak lainnya.

Kemudian, muncul Imam al-Raziy (544-606 H)63 al-‘Amidiy (W. 631

H),64 setelah itu juga muncul al-‘Izz al-Din Abd al-Salam (577-660 H)65

kemudian muncul al-Syatibiy (720 – 790 H)66. Adapun pada hari ini juga ada

ulama seperti al-Zuhailiy dan al-Qardhawiy yang merupakan ulama kontemporer

yang mengkaji teori-teori maqashid al-syari’at.

C. Landasan Maqashid al-Syari’at

Dalam teorinya, segala apa yang Allah syari’atkan memiliki tujuan-tujuan

tertentu yang mengandung hikmah yang sangat mendalam yang bertujuan untuk

62 Al-Juwainiy, al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Anshar, 1400  H), jld. 1,
hlm. 295.

63 Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin Ali al-Tamimiy
al-Bakriy al-Thabrastaniy al-Raziy, baliau juga memiliki banyak karya diantaranya adalah al-
Tafsir al-Kubra dan al-Mahshul Fi al-Ushul.

64 Nama beliau adalah Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim al-Tsa’labiy, beliau
juga digelar Saifuddin, diantaranya karyanya adalah al-Ihkam Fi al-Ushul al-Ahkam.

65 Beliau terkenal dengan sebutan sulthan al-ulama, karyanya yang sangat terkenal
dikalangan ulama fikih yaitu al-Qawa’id al-kubra yang juga dikenal dengan Qawa’id al-Ahkam Fi
Mashalih al-Anam.

66 Beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmiy al-Syatibiy,
ulama yang sangat masyhur dengan kitabnya al-Muwafaqat dan al-I’tisham.
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kemaslahatan manusia dan alam ini, Allah menyebutkan dalam salah satu ayat-

Nya;

)16(األنبیاء: َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما َبْیَنُهَما َالِعِبینَ 

Artinya:

Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di
antara keduanya dengan main-main. (al-Anbiya’: 16).67

Hal ini tentunya menguatkan tujuan dasar dari pengutusan Muhammad

SAW sebagai nabi dan rasul di permukaan bumi ini, membawa ajaran baik yang

membahagiakan seluruh isi alam, Allah berfirman;

)107ِلْلَعاَلِمیَن (األنبیاء: َرْحَمةً َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ 

Artinya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (al-Anbiya’: 107).68

Ayat-ayat ini mengandung makna bahwa dibalik syari’at berupa perintah

maupun larangan terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, hanya saja di

antara hikmah tersebut ada yang dapat dikenal dengan mudah karena disebutkan

dengan jelas dalam nash, namun sebagian hikmah lainnya ada yang

67 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 450.
68 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 461.
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membutuhkan kajian dan analisa yang dilakukan oleh ulama yang pakar

dibidangnya. Misalnya firman Allah swt;

َالَة  َالَة َتْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء ۖ◌ ُاْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْیَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّ ِإنَّ الصَّ

)45َواللَُّه َیْعَلُم َما َتْصَنُعوَن (العنكبوت: ۗ◌ َوَلِذْكُر اللَِّه َأْكَبُر ۗ◌ َواْلُمْنَكِر 

Artinya:

Bacalah Kitab (Al-Quran) yang telah diwahyukan kepadamu
(Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari
(perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu
lebih besar (keutamaannya dari ibadat yang lain). Allah mengetahui apa yang
kamu kerjakan. (al-Ankabut: 45).69

Dari ayat ini terlihat sangat jelas bagaimana di balik syari’at perintah

untuk melaksanakan shalat terdapat tujuan tertentu untuk kemaslahatan manusia

dan ayat-ayat yang mencantumkan secara langsung maqashid al-syariat di

dalamnya dapat ditemukan dalam banyak ayat, hanya saja upaya untuk

mengetahui maqashid tersebut tidak hanya terbatas pada ayat, juga dibutuhkan

penelitian dan penalaran secara khusus untuk mengetahuinya, seperti mencari

illat dari sebuah perintah dan larangan.70

69 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 566.
70 Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubiy, Maqashid al-Syari’at al-

Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar’iyyat, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M),
hlm. 129.
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Unsur-unsur maqashid yang bersifat naqliy dapat dilihat dari beberapa hal

beriut:71

1. Berita dari Allah swt yang terkandung pada ayat-ayat-Nya, bahwa

pada syari’at-Nya terkandung nilai-nilai kemaslahatan untuk manusia.

2. Allah menyatakan bahwa dirinya adalah arhamu al-rahimin dalam

banyak ayat, dan bentuk kasih sayangnya Allah swt terlihat dari

syari’at yang ditetapkan-Nya untuk hamba-Nya

3. Allah menyatakan bahwa ia melakukan sesuatu untuk hamba-Nya,

seperti firman-Nya:

)105(النساء: ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكتَاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْیَن النَّاِس ِبَما َأَراَك الّلهُ 

Artinya:

Sungguh, Kami telah menurunkan kitab (al-Qur’an kepadamu
(Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia
dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. (al-Nisa: 105).72

4. Berita dari Allah tentang fungsi kitab-Nya sebagai landasan dasar

syar’iat bagi manusia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

71 Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubiy, Op. Cit., hlm. 106-110.
72 Kementerian Agama RI, Op. cit., hlm. 125.
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D. Pembagian Maqashid al-Syari’at

1. Pembagian Maqashid al-Syari’at Dari Segi Fungsi Kemaslahatannya

Berdasarkan pada fungsi kemaslahatan, maqashid al-syari’at dapat dibagi

sebagai berikut:

a. /الضروریات Dharuriyat

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk

menjaga lima tujuan dasar; yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan

keturunan.73 Kemaslahatan ini dapat terlihat baik dalam teks nash maupun

melalui penalaran.

Allah swt berfirman;

َم َربُُّكْم َعَلْیُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوا ِبِه َشْیًئا َوِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا َوَال تَْقُتُلوا ُقْل َتَعالَ  ْوا َأْتُل َما َحرَّ
ُتُلوا َال َتقْ َأْوَالَدُكْم ِمْن ِإْمَالٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِیَّاُهْم َوَال َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن وَ 

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن * َوَال َتْقَرُبوا َمالَ  َم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّ اْلَیِتیِم ِإالَّ النَّْفَس الَِّتي َحرَّ
لُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َوإَِذا ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َیْبُلَغ َأُشدَُّه َوَأْوُفوا اْلَكْیَل َواْلِمیَزاَن ِباْلِقْسِط َال ُنكَ 

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن * َوَأنَّ َهَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوُفوا َذِلُكْم َوصَّ
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن. ِصَراِطي ُمْستَِقیًما َفاتَِّبُعوُه َوَال تَتَِّبُعوا السُُّبَل َفتََفرََّق  ِبُكْم َعْن َسِبیِلِه َذِلُكْم َوصَّ

)153–151(األنعام: 
Artinya:

73 Ibid., hlm. 182.
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Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan
Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik
kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah
yang member rizki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati
perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah
kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang
benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. * Dan
janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih
bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran
dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan
menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya,
sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia
memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. * dan sungguh, inilah jalan-Ku yang
lurus maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan jalan (yang lain) yang akan
mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan
kepadamu agar kamu bertakwa. (al-An’am: 151-153).74

Ayat ini memuat lima hal yang menjadi perhatian mendasar bagi syari’at

Islam. Kata َأالَّ ُتْشِرُكوا ِبِه َشْیًئا menyatakan larangan untuk mensekutukan Allah

yang berarti syariat Islam menjaga nilai keagamaan seorang muslim, karena

kesyirikan mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Adapun kata َوَال َتْقُتُلوا

َأْوَالَدُكْم ِمْن ِإْمَالقٍ  sebagai landasan bahwa selain agama syari’at islam juga

memberikan perhatian untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang. Setelah itu

kata َوَال تَْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطنَ  adalah bentuk gambaran kepedulian

syari’at Islam dalam menjaga manusia agar tidak terjerumus kepada perzinahan

74 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 199-200.
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yang dapat menyebabkan rusaknya keturunan seseorang, dan kata َوَال َتْقَرُبوا َمالَ 

اْلَیِتیِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َیْبُلَغ َأُشدَّهُ  membuktikan bahwa islam juga menjaga

keamanan harta seseorang dari segala bentuk gangguan. Adapun dalam menjaga

akal terdapat kata َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ  yang berarti bahwa syari’at-syari’at islam menjaga

kejernihan aka manusia.75

Selain ayat di atas masih terdapat banyak ayat dan hadis yang menyatakan

larangan membunuh, berzina, syirik dan lain-lain yang mendukung keberadaan

maslahat dharuriyat ini.

1) الدِّ یْ نِ  حِ فْ ظُ  / memelihara agama

Al-Din secara etimologi memiliki banyaka arti, diantaranya اَْلُمْلكُ  bearti

kekuasaan, َاْلَقْهرُ  / pemaksaan, َاْلِعزُّ  / kemuliaan, اَْلطَاَعةُ  / ketaatan, اَْلُخُضْوعً 

kepatuhan, dan banyak makna lainnya.76

Adapun defenisi dalam teminologi syari’at, al-din dimaknai sebagai

ketentuan-ketentuan Allah dalam mengendalikan hamba-Nya yang mempunyai

75 Ibid., hlm. 188.
76 Al-Syairaziy, al-Qamus al-Muhith, (Mesir: al-Hai’at al-Mishriyyat al-‘Ammat Li al-

Kitab, 1400 H/ 1980 M), jld. 4, hlm. 221.
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akal sehat agar mampu memilih jalan baik yang layak dimanfaatkan dalam

kondisi apapun, baik untuk kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi.77

Tujauan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri ke

dalam agama Allah dan syari’at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan

wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya SAW yang mengandung nilai

keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari’at lainnya.

Keberadaan syari’at untuk memelihara kemaslahatan agama ini terlihat

dalam banyak ayat, firman Allah swt;

َفَلن ُیْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِریَن (آل عمران: َوَمن َیْبَتِغ َغْیَر اِإلْسالِم ِدیًنا

85(

Artinya:

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan
diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Q. S. Ali Imran:
85).78

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Hifz al-Din merupakan unsur yang

paling urgen dari syari’at islam, menjaga nilai ketauhidan, ibadah dan hukum dari

berbagai penyimpangan, kekufuran dan bid’ah dan hal-hal lain yang dapat

merusak nilai keagamaan tersebut.

77 Yusuf Hamid al-Alim, al-Maqashid al-‘Ammat Li al-Syari’at al-Islamiyyat, (Riyad:
al-Dar al-‘Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1415 H/ 1994 M), cet. Ke 2, hlm. 205.

78 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 76.
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2) ِحْفُظ النَّْفسِ  / memelihara jiwa

Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa

untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan

diri, Allah SWT berfirman;

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهمْ  َن اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ ِفيَوَلَقْد َكرَّ ْلَناُهْم َعَلى َوَرَزْقَناُهم مِّ الطَّیَِّباِت َوَفضَّ
)70َكِثیٍر مِّمَّْن َخَلْقَنا تَْفِضیًال (اإلسراء: 

Artinya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut
mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan
Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan
kelebihan yang sempurna. (al-Isra’: 70).79

Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan

untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah

SWT untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan

adanya qishash sebagai upaya preventif terjadinya tindak pembunuhan.

Pemeliharaan jiwa juga termasuk dalam larangan menyakiti orang lain,

kehormatan manusia, begitupula dengan hak untuk hidup bahagia.

79 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 394.
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3) ِحْفُظ اْلَعْقلِ  / memelihara akal

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syari’at islam,

sehingga keberadaannya menjadi syarat taklif dalam menjalankan agama ini.

Upaya pemeliharan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang

merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu,

islam juga melarang untuk meminum khamar yang berpotensi merusak akal.

4) ِحْفُظ النَّْسلِ  / memelihara keturunan.

Memelihara keturunan merupakan bagian dari tujuan dasar syari’at islam,

dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan garis syariat

islam, yaitu dengan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri

yang sah secara syar’iy.

5) ِحْفُظ اْلَمالِ  / memelihara harta

Memelihara harta yang dimaksud adalah terperliharanya hak-hak

seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman, Allah berfirman;

ِلَتْأُكُلوا َفِریًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس اْلُحكَّامِ ِإَلىَوال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها
.)188(البقرة: َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ ِباِإلْثِم 

Artinya:
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Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil,
dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan
maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,
pada kamu mengetahui. (al-Baqarah: 188).80

Makna lain dari memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharan

dari kerugian, kebinasaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya

pengembangan dan produktifitas.

b. َاْلَحاِجَیاتُ  / Hajiyat

Hajiyat adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat

segala hal yang dapat melahirkan kesulitan,81 namun tidak sampai ke tingkat

dharuriy.82 Hajiyat juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana

seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan,

namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam

kehidupan manusia.

Dari segi penentapan hukum berdasarkan hajiyat, terbagi menjadi tiga:

1) ُمَقدَِّمُة َواِجبٌ  yaitu hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan

sesuatu yang diperintkan oleh syari’at. Seperti mendirikan sekolah

untuk menunjang aktifitas belajar yang merupakan kewajiban

80 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 36.
81 Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubiy, Op. Cit., hlm. 318.
82 Amir Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 227



54

manusia. Kebutuhan kepada sekolah ini dianggap besar, namun

ketiadaan sekolah tidak berarti terputusnya jalan untuk menuntut ilmu.

2) Sesuatu yang dibutuhkan untuk menghindari secara tidak langsung

pelanggaran-penlanggaran agama yang bersifat dharuri, seperti

dilarangnya berduaan sebagai antisipasi terjadinya perbuatan zina

yang merupakan pelanggaran bersifat dharuriy. Secara teori tidaklah

setiap kali berduaan (laki-perempuan) bearti akan terjadi perzinahan,

hanya saja hal itu dilarang untuk menutup kemungkinan terjadinya,

dan kepentingan dari adanya tindakan antisipasi ini berada pada

tingkat hajiyat.

3) Segala bentuk kemudahan (rukhsat al-syar’iyyat) yang memberikan

kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya ketiadaan

rukhshah tidak akan menghilangkan unsur dharuriy, namun manusia

akan berada dalam kesulitan, maka dari itu keberadaan rukhshah

terdapat dalam semua aspek seperti ibadah, muamalah dan jinayah.83

c. التَّْحِسْیِنَیاتُ  / Tahsiniyat

Tahsiniyat berarti kebutuhan yang bersifat tresier, adapun tujuan dari

keberadaannya untuk memperindah kehidupan manusia, di mana tanpa adanya

hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan

83 Amir Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 228.
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menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola

interaksi manusia dalam pergaualan.

2. Pembagian Maqashid al-Syri’at Dari Segi Cakupannya

a. َاْلَمَقاِصُد اْلَعاَمةِ  (Umum)

Yang dimaksud dengan maqahid al-Ammah adalah maslahat yang bersifat

universal, atau sasaran dan tujuan yang menjadi perhatian dari syariat islam yang

terdapat pada setiap bab permasalahan hukum atau pada sebagian besarnya. Jenis

maqashid al-syari’at yang umum ini merupakan bentuk kaedah umum yang

meliputi setiap pensyariatan baik dalam permasalahan ibadat, muamalat, adat

dan jinayat.84

Maqashid umum ini ada banyak, diantaranya;

1) َجْلُب اْلَمَصاِلِح َوَدْرُء اْلَمَفاِسدِ  / mengambil kemaslahatan dan menolak

kerusakan.

Mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan merupakan tujuan yang

paling umum dari maqashid al-syari’at, maka setiap segala sesuatu yang

merupakan kemaslahatan masuk dalam kaedah ini dan segala hal dibutuhkan

untuk menolak kerusakan juga masuk di dalamnya.

84 Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubiy, Op. Cit., hlm. 388.
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Yang dimaksud dengan maslahat dalam kaedah ini meliputi segala

kemaslahatan, baik kemaslahatan bersifat duniawi dan juga ukhrawi, karena

syari’at yang Allah turunkan tidak hanya untuk kepentingan akhirat tetapi juga

meliputi segala aspek kehidupan dunia.85

Bentuk mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kaedah ini

tidak terlepas dari beberapa catatan berikut;

a) Kemaslahatan dan kerusakan merupakan hasil analisa yang didasari

dengan pertimbangan syari’at.

b) Kemaslahatan agama harus menjadi perhatian pokok dan merupakan

pilihan utama jika berbentur dengan kemaslahatan lainnya.

c) Yang dianggap kemaslahatan yang sesuai dengan syari’at adalah yang

banyak berlaku pada kebiasaan.86

Adapun jika terdapat pertentangan dari beberapa kemaslahatan, maka jika

memungkinkan untuk mengambil semua kemaslahatan tersebut, itu harus

menjadi pilihan utama, adapaun jika tidak mungkin untuk menggabungkannya,

maka perlu dilakukan analisa untuk menjadikan pilihan salah satu diantanya;

a) Melihat kepada nilai materi dari kemaslahatan, maka kemaslahatan

yang bersifat dharuriat harus lebih di perioritaskan dari kemaslahatan

85 Ibid., hlm. 391.
86 Ibid., hlm. 395.
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hajiyat begitu juga dengan tahsiniyat. Selain itu, kemaslahatan

keagamaan lebih diutamakan dari kemaslahatan lainnya.

b) Melihat kepada cakupan kemaslahatan, kemaslahatan umum lebih

diutamakan dari kemaslahatan khusus

c) Melihat kepada tingkat kepastiannya, tingkat kepastian maslahat pada

tingkat qhat’iy lebih diutamakan dari kemaslahatan zhanniy dan

kemudian wahmiy.87

Adapun sebaliknya, jika berkumpul beberapa hal yang diyakini dapat

menyebabkan lahirnya kerusakan, maka menolak semuanya lebih diutamakan,

adapun dalam kondisi yang tidak mungkin untuk menolak semuanya, maka

dalam memilih yang mana lebih utama untuk dihindarkan perlu melihat kepada

kaedah yang dibuat oleh ulama;

a) َتْقِدْیُم اْلَمْفَسَدِة اْلُمَجمَِّع َعَلْیَها َعَلى اْلَمْفَسَدِة اْلُمْخَتَلِف ِفْیَها (kerusakan yang

disepakati keberadaannya lebih utama ditangani daripada kerusakan

yang diperselisihkan)

b) ِإَذا َتعاَرَض َمْفَسَدتَاِن ُرْوِعَي أْعَظُهَما َضَرًرا ِبِإْرِتَكاِب أَخفِِّهَما (apabila

bertentangan dua mafsadah maka yang dampak buruknya lebih besar

87 Ibid., hlm. 397-398.
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lebih diperioritaskan untuk ditangani dengan mengambil resiko

dampak buruk yang lebih kecil).

c) َرُر اْلَخاُص ِبَدْفِع الضَّ َرِر اْلَعامِ  َیَتَحمَُّل الضَّ (mengambil resiko dharurat

yang khusus untuk menolak yang umum)

Adapun jika terdapat/terkumpul kemaslahatan dan kerusakan dalam satu

waktu, maka jika mungkin untuk mengambil kemaslahatan dan menolak

kerusakan itu lebih diutamakan, adapun jika hal tersebut tidak mungkin maka

perlu dilihat, jika dampak kerusakannya lebih besar dari kemaslahatan maka

menolak kerusakan lebih diutamakan, meskipun kemaslahatannya hilang.

Apabila sama ukuran kemaslahatan dan kerusakannya maka lebih diutamakan

untuk menolak kerusakan tersebut.88

2) َرْفُع اْلَحَرجِ  / mengangkat kesulitan

Mengangkat kesulitan merupakan bagian umum dari maqashid al-

syari’at, masuk dalam segala aspek syariat seperti ibadat, muamalat, jinayat dan

lain-lain. Hal ini terlihat dari firman Allah swt;

)6َحَرٍج (المائدة: مِّنْ َعَلْیُكمِلَیْجَعلَ َما ُیِریُد اللَّهُ 

Artinya:

88 Izz al-Din Abd al-aslam, Op. Cit., jld. 1, hlm. 83.
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Allah tidak ingin menyulitkan kamu. (al-Maidah:6).89

َعَفاء َوَال َعَلى اْلَمْرَضى َوَال َعَلى الَِّذینَ  َال َیِجُدوَن َما ُینِفُقوَن َحَرٌج َلْیَس َعَلى الضُّ

)91(التوبة: 

Artinya:

Tidak ada dosa (karena tidak pergi perang) atas orang yang lemah, orang
yang sakit dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. (al-
Taubah: 91).90

b. َاْلَمَقاِصُد اْلَخاَصةِ  (Khusus)

Yang dimaksud dengan maqashid khusus disini adalah tujuan-tujuan

hukum dan makna-makna secara khusus terdapat dalam bab-bab tertentu, namun

tetap terdapat dalam setiap permasalahan syari’at, seperti pada permasalahan

thaharah atau permasalahan jual beli dan yang seumpama dengan itu.91

c. َاْلَمَقاِصُد اْلُجْزِئیَّةُ 

Yang dimaksud maqashid al-Juz’iyyat adalah tujuan-tujuan hukum yang

hanya berkaitan pada permasalahan tertentu namun tidak terdapat pada yang

89 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 144
90 Ibid. hlm. 270.
91 Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubiy, Op. Cit., hlm. 411.
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lain.92 Kemaslahatan pada jenis ini bersifat parsial dan individual, seperti

pensyari’atan berbagai bentuk muamalah.

3. Pembagian Maqashid al-Syari’at Dari Kekuatan Dalilnya.

Dari kekuatan dalil yang mendukungnya, maqashid al-syari’at dapat

dibagi menjadi tiga;

a. Maslahat yang bersifat qath’iy, yaitu sesuatu yang diyakini membawa

kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang yang tidak perlu lagi

penafsiran.

b. Maslahatan yang bersifat zhanniy, yaitu maslahat yang diputuskan oleh

akal, atau dalil-dalil yang masih multi tafsir.

c. Maslahat yang bersifat wahmiy, yaitu maslahat yang khayalkan dapat

tercapai, namun jika direnungkan lebih jauh justru akan melahirkan

mudharat.

Dari pembagian ini dapat ditegaskan jenis maslahat apa yang boleh

dijadikan landasan syari’at dan yang tidak boleh.93

E. Peranan Maqashid al-Syari’at Dalam Pembangungan Hukum

Konsep maqashid al-syari’at yang didasari oleh wahyu untuk

mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia yang dirumuskan pada lima

92 Ibid., hlm. 415.
93 Wahbah al-Zuhaili, Op. Cit., jld. 2, hlm. 1023-1029.
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kebutuhan dasar; memelihara agama, jiwa, harta, keturunan dan akal harus

disesuaikan dengan konteks zamannya, karena permasalahan yang dihadapi oleh

manusia selalu berkembang.

Para ulama sepakat tentang kehujjahan dari maqashid al-syari’at, dan itu

terlihat bahwa mereka menggunakannya dalam ijtihad mereka, bahkan dalam

konteks ini seseorang belum dikatakan sebagai mujtahid jika belum mampu

menguasai teori maqashid al-syari’at. Para ulama juga membuat satu kaedah:

94.َفَحْیُثَما َوَجَدِت اْلَمْصَلَحُة َفَثمَّ َشْرُع اهللا

Artinya:

Di mana ada maslahat, disana terdapat hukum Allah.

Keberadaan konsep maqashid al-syari’at berperan sebagai alat bantu

untuk menggali dan memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah dalam berbagai

permasalahan hukum, terutama pada permasalahan yang tidak tercantum secara

teks pada keduanya.95

Metode-metode penalaran hukum seperti qiyas, istihsan dan maslahah al-

mursalah adalah metode-metode penggalian hukum yang didasari oleh al-

maqashid al-syari’at, metode qiyas misalkan, baru bisa mendapatkan kesimpulan

94 Ramadhan al-Buthy, Dawabith al-Mashlahat Fi al-Syari’at al-Islamiyyat, (Beirut:
Muassasat al-Risalat, 1965), hlm. 12.

95 Satria Efendi M. Zein, Ushul  Fiqih, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 237.
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apabila ditemukan unsur maqashid al-syari’at yang merupakan alasan logis dari

penetapan suatu hukum.

Sebagai contoh dalam mengqiyaskan khamar dengan benda-benda

memabukkan lainnya, maka dalam menentukan illat disana terdapat unsur

maqashid al-syari’at, di mana yang menjadi illat adalah memabukkannya yang

berpotensi merusak akal sehat manusia.

F. Konsep Dharurat Dalam Maqashid al-Syari’at

1. Defenisi Dharurat Secara Bahasa

Dharurat/ الضَُّرْورَةُ  berasal dari bahasa arab yang merupakan pecahan dari

kata الضََّررُ  yang berarti al-syiddat/ الشِّدَّةُ  dan al-masyaqqat/ yaitu kondisi ,اَْلَمَشقَّةُ 

sulit yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang semestinya

tidak boleh dilakukan pada kondisi normal.96

2. Makna dharurat dalam beberapa ayat Al-Quran

Dalam Al-Quran kata dharurat yang merupakan pecahan dari kata dharar

memiliki beberapa makna, diantaranya:

96 Mujamma’ al-Lughat al-Arabiyyat, al-Mu’jam al-Wasith, (Mesir: Maktabat al-Syuruq
al-Dawliyyat, 2004 M/ 1425 H), Cet. 4,  Hlm: 538. Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, (Cairo: Dar al-
Ma’arif), hlm. 2574.
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a. Penderitaan

اِبِریَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحیَن اْلَبْأِس (البقرة:  )177َوالصَّ

Artinya:

Dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan
pada masa peperangan. (al-Baqarah: 177).97

رَّاُء َوُزْلِزُلوا (البقرة:  )214مَّسَّْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ

Artinya:

Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (al-
Baqarah: 214).98

b. Bencana

)17َوإِن َیْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفَال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو. (األنعام: 

Artinya:

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada
yang dapat menghilangkannya selain Dia. (al-An’am: 17).99

c. Kondisi Sulit

97 Kementerian RI, Op. Cit., hlm. 33.
98 Ibid., hlm. 41.
99 Ibid., hlm. 173.



64

رَّاِء َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْیَظ َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاِس. (آل عمران: ِفيالَِّذیَن ُیْنِفُقونَ  السَّرَّاِء َوالضَّ

134(

Artinya:

Orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. (Ali
Imran: 134).100

d. Bahaya

رُّ َدَعاَنا ِلَجْنِبِه َأْو َقاِعًدا َأْو َقاِئًما ْنَساَن الضُّ )12(یونس: َوإَِذا َمسَّ اْإلِ

Artinya:

Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdo’a kepada kami
dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. (Yunus: 12).101

e. Penyakit

رُّ َوَأنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمیَن (األنبیاء: َربَّهُ َناَدىَوَأیُّوَب ِإذْ  )83َأنِّي َمسَِّنَي الضُّ

Artinya:

Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa’a kepada Tuhannya (Ya
Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang
Maha Penyayang dari semua yang penyayang. (al-Anbiya’: 83).102

100 Ibid., hlm. 84.
101 Ibid., hlm. 218.
102 Ibid., hlm.458.
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3. Dharurat menurut Ulama Mazhab

Kajian dharurat sangat familiar bagi para ulama fikih terutama ulama-

ulama mazhab, sehingga mereka mendefeniskan kata dharurat dengan cara yang

berbeda meskipun secara substansi tidak jauh berbeda.

a. Mazhab Hanafi

Dalam menafsirkan kata dharurat pada ayat ِإالَّ َما اْضُطرِ ْرُتْم ِإَلْیهِ  Abu

Bakar al-Jhashsash menyebutkan bahwa;

َرِر َعَلى َنْفِسِه َأْو َبْعِض َأْعَضاِئِه ِبَتْرِكِه اْألَْكَل. ُرْوَرُة ُهَو: َخْوُف الضَّ 103الضَّ

Artinya:

Dharurat adalah kekawatiran terjadinya sesuatu yang buruk (dharar)
terhadap diri seseorang atau pada anggota tubuhnya dengan tidak mau memakan
sesuatu yang dilarang.

b. Mazhab Maliki

لقد أشار علماء المالكیة وفقهائهم إلى التعریف الضرورة بقولهم: "هي 

104الخوف على النفس من الهالك علما أو ظنا".

103 Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashshash, Ahkam Al-Quran, (Beirut: Dar Ihya’
al-Turats al-Arabiy, 1992 M/ 1412 H), Jld. 1,  hlm. 159.

104 Muhammad bin Ibn Arfah al-Dasuqy, Hasyiat al-Dasuqy Ala Syarh al-Kabir (Beirut:
Dar al-Kutb al-Ilmiyyat, 1996 M/ 1417 H), Jld. 2, hlm. 380.
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Artinya:

Para Ulama Malikiah mendefenisikan dharurat adalah kondisi
mengkawatirkan akan terjadinya sesuatu yang buruk pada diri seseorang yang
diketahui secara pasti maupun berat sangkaan.

c. Mazhab Syafi’i

عرف اإلمام السیوطى معنى الضرورة بقوله: "فالضرورة بلوغ حد إذا لم 

105ا یبیح تناول الحرام".یتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذ

Artinya:

Imam al-Suyuthi mendefenisikan Dharurat adalah sampainya seseorang
pada suatu keadaan binasa atau mendekati bianasa yang mengharuskannya untuk
melakukan sesuatu yang dilarang.

d. Mazhab Hanbali

106منها التلف إن ترك األكل.فالضرورة المبیحة هى التى یخاف 

Artinya:

Dharurat yang dibolehkan adalah ketika dalam kondisi yang dikawatirkan
terjadinya sesutau yang buruk yang dapat merusak diri jika tidak memakan
sesuatu yang dilarang.

105 Jalal al-Din al-Sayuthi, al-Asybah Wa al-Nadhair Fi Qawa’id Wa Furu’ Fiqh al-
Syafi’iyyat, (cairo: Dar al-Hadits, 2013 M/ 1434 H), hlm. 185.

106 Baha al-Din Abd al-Rahman bin Ibrahim al-Muqaddasi, al-Iddat Syarh al-Umdat Fi
Fiqh al-Imam Ahmad, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyat, 1990 M/ 1411 H), hlm. 396.
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e. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili mendefenisikan Dharurat adalah kondisi di

mana seseorang terbentur dalam bahaya atau kesulitan di level yang tinggi

yang dapat mengancam agama, jiwa, kehormatan, akal dan hartanya, di

mana karena kondisi tersebut dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang

diharamkan atau meninggalkan kewajiban atau mengakhirkannya untuk

menolak kemudharatan tersebut namun tetap dalam koridor syari’at.107

Kesimpulan Penulis

Maka dengan mengamati beberapa defenisi di atas, kami lebih cenderung

berpendapat bahwa dharurat adalah suatu keadaan buruk yang dapat

mengancam keselamatan agama, jiwa, harta, keturunan dan akal seseorang,

sehingga mengharuskannya melakukan sesuatu yang dilarang.

Penjelasan Defenisi

1. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi dharurat adalah

suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang

dilarang dalam syari’at, keterpaksaan secara umum, baik keterpaksaan

yang muncul disebabkan orang lain, kondisi sosial, alam dan sejenisnya.

107 Wahbah al-Zuhaili, Nazhriyat al-Dharurat al-Syar’iyyat, (Beirut: Muassasat al-
Risalat, 1985 M/ 1405 H), cet. 4, Hlm:67-68.
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2. Yang dimaksud dengan sesuatu yang dilarang dalam defenisi ini juga

dalam bentuk umum, baik dalam bentuk makanan, minuman suatu

perbuatan dan hal lainnya.108

3. Syarat-syarat Dharurat

Mengkategorikan dharurat dalam satu perkara tidak dapat dilakukan

berdasarkan perasaan manusia, kategori tersebut harus berdasarkan beberapa

syarat ketentuan sebagai berikut:109

a. Ancaman pada batas maksimal.

Dharurat adalah kondisi buruk yang mengancam keselamatan agama,

diri, jiwa, harta, keturunan dan akal manusia, dan kondisi buruk yang

dikategorikan sebagai dharurat adalah kondisi maksimal, adapun hanya sebatas

kebutuhan atau untuk memperindah tidak dikategorikan dengan dharurat.

Adapun secara bahasa dharurat didefenisikan dengan

110.َاْلَحاَجُة َوالشِّدَُّة َال َمْدَفَع َلَها َواْلَمَشَقة

Artinya:

Kebutuhan dan kesukaran yang tidak bisa ditahan dan ditolak.

108 Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-Zainy, al-Dharurat Fi al-Syari’at al-Islamiyyat
Wa al-Qanun al-Wadh’iy Tathbiquha Ahkamuha, Atsaruha, ( Iskandariyah: Muassasat al-
Tsaqafat al-Jami’iiyat, 1993), hlm. 31.

109 Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-Zainy, Op. Cit., hlm. 89.
110 Majma’ al-Lughat al-‘Arabiyat Bi al-Qahirat, al-Mu’jam al-Wasith, (Turki: al-

Maktabat al-Islamiyat), hlm. 538.
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Maka dalam mengukur dharurat para ulama berpendapat bahwa

batasannya adalah ketika seseorang harus melakukan sesuatu yang diharamkan

atau dilarang sebagai solusi kondisi dharurat yang dihadapinya.111

b. Bersifat nyata bukan spekulatif apalagi imajinatif.

Maksud benar-benar terjadi dalam kondisi dharurat di sini, bahwa

kekawatiran akan terjadinya bahaya pada agama, diri, harta, keturunan dan akal

benar-benar diyakini akan terjadi, atau paling tidak besar sangkaan dan bukan

sekedar sangkaan saja.112 Seseorang yang dalam keadaan dharurat karena lapar,

maka tidak boleh makan sesuatu yang diharamkan kecuali lapar tersebut benar-

benar terjadi, adapun hanya sekedar kekawatiran yang belum terjadi maka tidak

diketegorikan sebagai dharurat.113

Kepastian akan adanya kondisi dharurat merupakan syarat yang paling

asasi untuk untuk lahirnya rukhshat (keringanan), karena tingkatan kebutuhan

manusia terhadap sesuatu tidak selamanya dikategorikan sebagai dharuriyat,114

111 Usamah Muhammad Muhammad al-Shallabiy, Op. Cit., hlm. 127
112 Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan, Op. Cit. hlm. 250.
113 Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-Zainy, Op. Cit., hlm. 93.
114 Dharuriyat disini diartikan sebagai kebutuhan primer yang harus ada pada manusia

sebagai ciri kelengkapan kehidupan, mencakup agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lihat:
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), cet. 6, hlm: 222.
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kemungkinan baru sampai ke tahap hajiyyat115 atau Tahsiniyyat, 116 di mana

semua kategori ini memiliki pola tersendiri dalam penanganannya.

Adapun jika kondisi yang diyakini sudah sampai ketahap dharuriyat,

maka berlakulah pengecualian tersebut, karena illat kebolehan disini adalah

kondisi dharurat, jika illat itu tidak atau belum ada maka rukhshat itupun tidak

berlaku, karena prinsipnya suatu hukum akan hilang bersamaan dengan hilangnya

illat.117

c. Kondisi dharurat terjadi bukan karena keinginan.

Kondisi dharurat adalah terjadi diluar keinginan, dalam artian bahwa

tidak ada kesengajaan yang menyebabkan lahirnya dharurat tersebut dan

kemudian menjadikannya alasan untuk melakukan sesuatu yang dilarang,118 sama

halnya apabila seseorang pergi untuk melakukan kemaksiatan, kemudian hal

buruk menimpanya dijalan sehingga ia berada dalam kondisi dharurat, maka

apakah orang ini mendapatkan rukhshah ?

Menjawab pertanyaan seperti ini, mayoritas ulama dari kalangan

Malikiah, Syafi’iah, Hanabilah dan Zhahiriah berpendapat bahwa orang yang

115 Hajiyyat adalah suatu kebutuhan untuk memudahkan kelangsungan hidup manusia
yang jika tidak terpenuhi akan berdampak kepada kesulitan namun tidak sampai merusak
kehidupan itu sendiri. Lihat: Ibid., hal. 227.

116 Atau disebut dengan kebutuhan tersier, Yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk
memperindah kehidupan, dimana tanpa terpenuhinya kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak
akan menimbulkan kesulitan. Lihat: Ibid., hal. 228.

117 Izz al-Din Abd al-Salam, al-Qawa’di al-Kubra, Tahqiq: Nuzaih Kamal Hamad,
(Damaskus: Dar al-Qalam, 1421 H/ 2000 M), jld. II, hlm. 8.

118 Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-Zainy, Op. Cit., hlm. 101
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bersengaja untuk melakukan kemaksiatan kemudian terjerumus dalam kondisi

dharurat, maka ia tidak mendapatkan kemudahan.119

Orang yang menempuh sebuah perjalanan jauh hingga sampai batas

dibolehkan untuk mengqashar shalat, namun perjalanan tersebut adalah

perjalanan untuk melakukan masksiat, maka ia tidak mendapatkan keringanan,

meskipun kondisi dharurat menimpanya.

Keringanan untuk melakukan sesuatu yang dilarang merupakan bantuan

dan kemudahan dari Allah untuk hambanya, sedangkan hamba yang durhaka dan

berbuat maksiat tidak berhak untuk mendapatkan kemudahan. Seandainya ia

ingin mendapatkan keringanan tersebut maka ia harus terlebih dahulu

bertaubat,120 karena syarat untuk melakukan hal yang dilarang itu adalah ّغْیَر َباغٍ 

َوَال َعادٍ 121 yang berarti bukan karena menginginkannya dan tidak (pula)

melampaui batas. Terjebak dalam kondisi dharurat karena berbuat maksiat

adalah kesengajaan, sedangkan makna dari batas yang tidak boleh dilampaui

adalah batas kebolehan.122

4. Pola Penanganan Dharurat.

a. Melakukan Yang Haram Dipastikan Dapat Menghilangkan Dharar

119 Ibid.
120 Al-Zarqaniy, Mukhtashar Khalil, (Mesir: al-Bahiyyat, 1317 H), jld. 3, hlm. 59.
121 Al-baqarah: 173.
122 Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-Zainy, Op. Cit., hlm. 101.
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Mengambil sesuatu yang dilarang sebagai sarana menangani kondisi

dharurat harus memberikan jaminan atau setidaknya besar dugaan dapat menjadi

solusi untuk mengeluarkan seseorang dari kondisi dharurat yang ia hadapi.

Maka seseorang yang haus (sudah sampai dalam kategori dharurat) dan

minuman yang ada hanya khamar, maka perlu dipastikan apakah khomar itu

dapat menghilangkan rasa hausnya, sehingga meminum khamar dipastikan

sebagai satu-satunya jalan untuk menghilangkan dharurat.

b. Memilih melakukan hal yang dilarang karena dharurat adalah upaya

terakhir, setelah tidak adanya jalan yang halal atau dibolehkan.

Penanganan dharurat dilakukan dengan melakukan sesuatu yang pada

dasarnya diharamkan, dan itu merupakan suatu pengecualian yang tidak

didapatkan dalam kondisi normal, namun pengecualian ini bukanlah salah satu

dari banyak pilihan, melainkan upaya terakhir disaat tidak lagi ada solusi yang

pada dasarnya halal.123 Adapun jika terdapat sesuatu yang “dibolehkan” untuk

penanganan kondisi dharurat tersebut maka gugurlah pengecualiannya, meskipun

dengan kualitas dibawahnya.

Allah berfirman;

123 Wahbah al-Zuahiliy, Nazhariyyat al-Dharurat al-Syar’iyyat. Op. Cit., hlm. 69.



73

َفاتُّقوا اهللا ما اْستطْعُتْم واْسمُعوا وأِطیُعوا وأْنِفُقوا خْیرا ِألْنُفِسُكْم ومْن ُیوق ُشّح نْفِسِه 
)16(التغابن: فُأولِئك ُهُم اْلُمْفِلُحون

Artinya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan
dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah hara yang baik untuk dirimu. Dan barang
siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
(al-Taghabun: 16).124

Dalam hal ini ulama menyusun satu kaedah fikih;

َرُر  َررِ الضَّ .َال ُیَزاُل بِالضَّ

Artinya:

Kondisi dharurat tidak boleh ditangani dengan dharurat lainnya.

Kaedah ini sangat penting dalam proses penanangan dharurat untuk

mengantisipasi lahirnya dharurat-dharurat lain yang dalam tingkatan yang sama,

apalagi pada potensi dharurat yang lebih besar.

c. Kondisi dharurat ditangani sesuai dengan kebutuhan

Untuk proses penanganan dalam kondisi dharurat sangat berbeda dengan

kondisi normal, di mana proses penanganannya terbatas kepada kebutuhannya

saja. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mayoritas ulama dari

kalangan mazhab Hanafi, Syafi’I, salah satu pendapat dari kalangan mazhab

124 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 815.
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Hanbali dan sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa kadar kebolehan

hanya sekedar kebutuhan untuk menyelamatkan saja. Seseorang yang lapar hanya

boleh makan bangkai seukuran apa yang ia butuhkan untuk menyelamatkan

nyawanya, adapun lebih dari itu hukumnya kembali haram. 125

Adapun pendapat yang paling kuat dari mazhab Maliki dan salah satu

pendapat dari kalangan Hanbali berpendapat penanganannya boleh saja lebih dari

batas yang dibutukan. Seorang yang lapar dan masuk pada kondisi dharurat

boleh saja makan sampai kenyang.

Pendapat jumhur ulama yang pertama lebih kuat, dan sejalan dengan

kaedah dasar;

ُرْوَرُة تَُقدَُّر ِبَقْدِرَها الضَّ

Artinya:

Kondisi Dharurat ditangangi sesuai dengan kadar kebutuhannya saja.

Di dalam beberapa ayat yang meneragkan tentang pengecualian pada

kondisi dharurat selalu disyaratkan َر بَاٍغ َوَال عَادٍ  َغيـْ yang berarti tidak melampaui

batas yang dibolehkan.126

125 Wahbah al-Zuhailiy, Op. Cit., hlm. 302.
126 Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-Zainy, Op. Cit., hlm. 101.
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d. Tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Menangangi kondisi dharurat tidak dibolehkan jika berpotensi

melahirkan mudharat yang lebih besar. Jika harus memilih salah satu dari dua

mudharat maka yang lebih besar dampaknya lebih diperioritaskan untuk

ditangani.

Ulama penyusun kaedah dalam masalah ini;

َرُر َال ُیَزاُل بمِ  127ْثِلِه.الضَّ

Artinya:

Dharurat tidak boleh ditangangi dengan dharurat lainnya.

Ini sejalan dengan kaedah fikih lainnya;

128ِإَذا َتَعاَرَض َمْفَسَدَتاِن ُرْوِعَي َأْعَظُهَما َضَرًرا ِبِإْرِتَكاِب َأَخفِِّهَما. 

Artinya:

Apabila bertentangan dua hal yang dapat menyebabkan kerusakan, maka
yang lebih besar harus lebih diperioritaskan untuk ditangani meskipun
mengambil resiko yang lebih kecil.

Penanganan kondisi dharurat tidak boleh menyalahi sesuatu yang bersifat

sakral seperti, murtad, membunuh, merusak hak orang lain, berzina dan lain-

127 Jalalul al-Din al-Sayuthi, Op. Cit., hlm. 86.
128 Ibn Nujaim, al-Asybah Wa al-Nadha’ir Ala Mazhab Abi Hanifah, (Beirut:  Dar al-

Kutb  al-‘ilmiyyat, 1419 H/ 1999 M), hlm. 89.
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lainnya. Maka seseorang yang terancam nyawanya tidak berarti halal baginya

melenyapkan nyawa orang lain.

e. Bersifat sementara

Dharurat sebagai alasan paling utama bolehnya memilih atau melakukan

sesuatu yang pada dasarnya diharamkan bersifat sementara, kebolehan seorang

pasien untuk berobat dengan dokter yang berbeda jenis kelamin dengannya tidak

bersifat permanen, karena kebolehan itu akan hilang seiring hilangnya

kemudharatan tersebut.

Dalam bab ini ulama telah menyusun kaedah;

129َجاَز ِلُعْذٍر َبَطَل ِبَزَواِلِه. َما 

Artinya:

Sesuatu yang dibolehkan karena adanya ‘uzr, kebolehan tersebut
dibatalkan ketika ‘uzr itu hilang.

Adapun ketika kondisi dharurat itu hilang dan kondisi kembali menjadi

normal, maka hukum yang tadinya mendapatkan pengecualian pun akan kembali

kepada huku asal, yang pada dasarnya haram akan kembali menjadi haram ketika

kondisi kembali menjadi normal.

129 Muhammad Shidqiy al-Burnu, Op. Cit., hlm. 242. Al-Sayuthi, Op. Cit., hlm. 85.
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5. Hukum Mengambil rukhshah Dalam Kondisi Dharurat

Para ulama sepakat bahwa dharurat merupakan salah satu kondisi yang

melahirkan rukhshah, namun terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan

apakah mengambil rukhshah dalam kondisi dharurat menjadi suatu kewajiban

atau sekedar kebolehan saja. Dalam hal ini Dr. Wahbah al-Zuhailiy (W. 1436 H)

dalam kitabnya Nazhriyat al-Dharurat al-Syar’iyyat membagi dua pendapat:

Pendapat pertama: dari kalangan Zhairiyah, Abu yusuf, Abu Ishaq al-

Syiraziy dari kalangan Syafi’iah dan satu pendapat dari kalangan Hanabilah

mengatakan hukum mengambil rukhshah dalam kondisi dharurat adalah boleh.

Adapun dalil yang menguatkan pendapat para ulama ini adalah kata فال إثم 

علیھ dan juga kata وال حرج علیھ yang terdapat dalam pengecualian ayat-ayat yang

berkenaan dengan dharurat diartikan sebagai یفید الحل أو اإلباحة makna ini sesuai

dengan kaedah ushul اإلسنثتاء من التحریم حل أو إباحة. 130

Hal ini dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin

Huzafah al-Sahamiy sahabat Rasulullah SAW, ia dikurung oleh raja Rum di

dalam suatu rumah selama tiga hari, dan rumah itu dibekali dengan khamar dan

daging babi panggang, sahabat tersebut tidak memakan dan tidak meminumnya

sehingga ia sekarat dan hapir mati karena kelaparan, lalu kemudian mereka

mengularkannya, dia mengatakan: sesungguhnya Allah telah menghalalkannya

130 Ibid., hlm: 285-286.
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(khamar dan daging babi) untukku, karena aku dalam keadaan dharurat, akan

tetapi aku tidak memakannya karena akan membuatmu mencaci agama islam.

Seandainya mengambil rukhshah dalam kondisi darurat merupakan suatu

kewajiban, niscaya sahabat tersebut akan memakan dan meminumnya, akan

tetapi ia tidak melakukannya, menunjukkan bahwa rukhshah tersebut bersifat

pilihan.

Pendapat kedua: dari kalangan mazhab Hanafiah, Malikiah dan

pendapat yang paling kuat dari kalangan Syafi’iah, dan dari kalangan Hanabilah

mereka mengatakan dibolehkan bagi orang yang dalam keadaan dharurat dan

terpaksa mengambil rukhshah, bahkan wajib baginya melakukan al-mahdzur (hal

yang dilarang untuk mengindari dharurat) untuk mejaga keselamatan dirinya dari

kebinasaan. Adapun jika ia enggan untuk melakukannya sehingga

menyebabkannya mati maka ia berdosa, karena dianggap menjerumuskan dirinya

ke dalam kebinasaan, sebagaimana dalam larangan Allah SWT:

)29(النساء: َرِحیماً َوَال تَْقُتُلوا َأنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم 

Artinya:

Dan janganlah kamu mmebunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha
Penyayang kepadamu. (al-Nisa: 29).131

131 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm: 108.
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)195(البقرة: ى التَّْهُلَكةِ َوَال ُتْلُقوْا ِبَأْیِدیُكْم ِإلَ 
Artinya:

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan. (al-
Baqarah: 195).132

Melalui ayat-ayat ini secara tegas Allah melarang hambanya untuk

membiarkan dirinya binasa, adapun bagi orang yang mampu untuk mejaga

dirinya, maka haram baginya untuk membiarkannya binasa, termasuk melakukan

sesuatu yang dilarang tetapi dihalalkan dalam kondisi dharurat.

6. Konsep Dharurat Dalam Maqashid al-Syari’at

Para ulama ushul sepakat bahwa keberadaan maqashid al-syari’at untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia demi mewujudkan kemaslahatan

dunia dan akhirat,133 baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun psikologis,

selaku hamba yang mengabdikan diri kepada Allah swt dan juga selaku manusia

yang merupakan makhluk sosial.

a. َجْلٌب اْلَمَصاِلِح َو َدْفُع اْلُمِضرَّةِ  / Jalb al- mashalih Wa Daf’ al- Mudhirrat

Kondisi dharurat bertolak belakang dengan tujuan dasar dari Maqashid

al-Syari’at yang fokus kepada melahirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia

132 Ibid., hlm: 37.
133 Al-Ghazali, al-Mustashfa Fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), jld. 2, hlm.

70.
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dan menolak segala bentuk kerusakan yang dapat mengancam agama, jiwa,

keturunan, akal dan harta.134

Konsep kemaslahatan-kemaslahatan yang dirumuskan dalam maqashid

al-syari’at tersebut digali berdasarkan nash-nash yang ada, dan kemudian

dirumuskan oleh para mujtahid, sehingga tidak menutup ada sedikit perbedaan,

namun secara umum mayoritas ulama merumuskan tiga tingkatan dasar dari

maqashid al-syari’at, yaitu; dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.135

Kebutuhan pada tingkatan dharuriyat (primer) merupakan kebutuhan

yang harus ada untuk menjaga hak yang paling mendasar bagi manusia, di mana

tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat mengancam kehidupan manusia.

Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam ushul fikih dikenal dengan dharuriyat

al-khams, yaitu lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau pelengkap

kehidupannya, secara beruntun, peringkatnya adalah agama, jiwa, akal, harta dan

keturunan.136

Untuk menjaga agamanya, manusia perintahkan dengan keras untuk

selalu beriman kepada Allah, Rasul, Kitab suci, Malaikat dan hari akhirat, selain

itu manusia juga diperintahkan untuk beribadah, berjihad dijalan Allah dan

lainnya. Disamping itu, Allah juga melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat

134 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy, Dhawabith al-Mashlahat Fi al-Syari’at al-
Islamiyyat, (Muassasat al-Risalat), hlm. 23

135 Ibid.
136 Amir Syarifuddin, Op. Cit., hal. 222.
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merusak agama, oleh karena itu Allah swt melarang hambanya murtad,

sebagaimana dalam firman-Nya;

َأْعماُلُهْم ِفي الدُّْنیا َواْآلِخَرِة َفُأولِئَك َحِبَطتْ ،َمْن َیْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدیِنِه َفَیُمْت َوُهَو كاِفرٌ 
)217(البقرة: .النَّاِر ُهْم ِفیها خاِلُدونَ َوُأولِئَك َأْصحاُب 

Artinya:

Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam
kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka
itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah: 217).137

Untuk memelihara keselamatan jiwa manusia, Allah juga mewajibkan

banyak hal, seperti makan, minum, berobat, menghindari diri dari hal-hal yang

dapat merusak kesehatan dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk menjaga

keselamatan jiwa. Sebaliknya dalam upaya pemeliharan Allah mengharamkan

segala sesuatu yang dapat berdampak buruk bagi keselamatan hidup hambanya,

Allah berfirman;

ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن. َوَال ُتْلُقوْا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنَوْا ِإنَّ الّلَه َوَأنِفُقوْا ِفي َسِبیِل الّلهِ 

)195(البقرة: 

Artinya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan
(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah.
Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbua baik. (al-Baqarah: 195).138

137 Kementerian RI, Op. Cit.,hlm. 42.
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Untuk memelihara akal, manusia juga diharuskan untuk meningkatkan

kualitas pengetahuannya, dan upaya untuk itu Allah mewajibkan hambanya untuk

senantiasa menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang

diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra.;

139). 224. (إبن ماجه: َطَلُب اْلِعْلِم َفِریَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ 

Artinya:

Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang yang beragama islam. (H.R. Ibn
Majah: 224).

Sebaliknya, manusia juga dilarang untuk berbuat sesuatu yang dapat

menghilangkan atau merusak akal, hal ini terlihat jelas bagaimana Allah

mengharamkan khamar sebagai wujud upaya menjaga aka sehat manusia.

Adapun upaya pemeliharaan harta, manusia juga dituntut untuk berusaha

mencari rezeki yang halal dan juga baik, Allah berfirman;

َالةُ َفِإَذا ُقِضَیِت  َواْذُكُروا اللََّه َكِثیًرا َفْضِل اللَّهِ ِمناْألَْرِض َواْبَتُغواِفيَفانَتِشُرواالصَّ
)10لََّعلَُّكْم تُْفِلُحوَن (الجمعة: 

Artinya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi; carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (al-
Jum’at: 10).140

138 Ibid.,hlm. 35.
139 Ibn Majah, Op. Cit., hlm. 81
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Sebagai upaya untuk menjaga keselamatan harta manusia, Allah

menetapkan sanksi keras bagi pelaku pencurian, kecurangan dan segala bentuk

kebatilan yang dapat merusak hak dan harta orang lain, sanki yang cukup berat

diantaranya dapat dilihat dari firman Allah swt;

َواللَُّه َعِزیٌز َحِكیمٌ َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال مَِّن اللَِّه َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُهَما

)38(المائدة: 

Artinya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (al-
Maidah: 38).141

Adapun dalam upaya menjaga garis keturunan, manusia dilengkapi

dengan adanya hawa nafsu yang berfungsi untuk mendorong manusia melakukan

hubungan seksual, namun harus dilakukan dengan hubungan yang sah yaitu

perkawinan yang sesuai dengan syari’at, oleh karena itu Rasulullah SAW

melarang umatnya membujang, karena hal tersebut mengarah kepada

terhambatnya proses keturunan

Allah swt mengancam dengan sangat keras bagi pelaku zina, baik laki-

laki maupun perempuan, sebagaimana dalam firman-Nya;

140 Kementerian RI, Op. Cit., hlm. 809.
141 Ibid., hlm. 151.



84

)2(النور: الزَّاِنَیُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة 

Artinya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali. (al-Nur: 2).142

Maslahat dharuriyat ini merupakan inti pokok dari semua Maqashid al-

Syari’at yang ada, adapun dalam tingkatan maslahat lainnya hajiyat dan

tahsiniyat merupakan sebagai pelengkap.143

b. Dharurat melahirkan kebolehan melakukan sesuatu yang

diharamkan

Dari ayat-ayat yang menyinggung secara langsung permasalahan dharurat

seperti;

َم َعَلْیُكْم ِإالَّ َما  َل َلُكْم َما َحرَّ َوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلْوا ِممَّا ُذِكَر اْسُم اِهللا َعَلْیِه َوَقْد َفصَّ
ِعْلٍم ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْعَتِدْیَن (األنعام: ِبَغْیرِ اْضُطِرْرُتْم ِإَلْیِه َوإِنَّ َكِثْیًرا لَُّیِضلُّْوَن ِبَأْهَواِئِهم 

119(
Artinya:

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang
(ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan
kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam
keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan

142 Kementerian RI, Op. Cit., hlm. 488.
143 Wahbah al-Zuhayli, Nazhriyat al-Dharurat al-Syar’iyyat, Op. Cit., hlm. 5
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keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang
yang melampaui batas. (al-An’am: 119).144

Dan banyak ayat-ayat lainnya yang telah disebutkan pada bab III terkait

dengan ayat-ayat yang memuat masalah dharurat, terlihat secara jelas adanya

pengecualian untuk melakukan sesuatu yang dilarang ketika terbentur pada

kondisi dharurat. Keharaman untuk memakan daging yang disembelih tidak

menyebut nama Allah berlaku dalam kondisi normal, adapun dalam kondisi

dharurat yang dapat membinasakan diri maka disana ada pengecualian atau

keringanan yang datang langsung dari Allah swt.145

Rasulullah SAW sendiri sebenarnya telah merumuskan konsep dharurat

yang mendapatkan pengecualian untuk melakukan hal yang pada dasarnya

diharamkan dalam kondisi normal, sebagaimana dalam sebuah hadis yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra,

َلْیِه َوَسلََّم َفَقاَل: یَا َرُسْوُل اِهللا َأَرَأْیَت ِإْن َجاَء َرُجٌل َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبِي َصلىَّ اهللا عَ 
اَل: َفَأْنَت ُیِرْیُد َأْخَذ َماِلْي؟ قَاَل: َفَال ُتِطْعُه، قَاَل: َفِإْن َقاَتَلِنْى؟ َقاَل: َفاْقُتْلُه، َأَرَأْیَت ِإْن َقاَتَلِنْي؟ قَ 

146؟ َقاَل َفُهَو ِفى النَّاِر.َشِهْیٌد، َقاَل: َأَرَأْیَت ِإْن َقَتْلُتهُ 

Artinya:

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya: ya
Rasulullah! Apa pendapatmu jika ada orang yang mau mengambil hartaku?

144 Kementerian RI, Op. Cit., hlm. 192.
145 Wahbah al-Zuhailiy, op. Cit., hlm. 59.
146 An-Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarh al-Nawawiy, (Muassasat Qurtubat, 1414 H/

1994) hadis no: 140, jld. 2 Hlm: 215- 216.
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Rasulullah SAW menjawab: jangan berikan!, ia kembali bertanya: bagaimana
kalau dia akan membunuhku? Rasulullah SAW menjawab: bunuhlah dia terlebih
dahulu! Kemudia dia kembali bertanya: bagaimana jika aku terbunuh. Rasulullah
SAW mengatakan: engkau akan mati syahid. Ia kemudian bertanya lagi:
bagaimana jika dia terbunuh. Jawab Rasulullah SAW: dia masuk neraka. (H.R.
Muslim)

Hadis ini sangat jelas menerangkan pengecualian dalam kondisi dharurat,

di mana pada hukum asalnya manusia diharamkan untuk membunuh,

sebagaimana yang Allah sampaikan;

َم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ. (اإلسراء: َوَال تَْقُتُلوا )33النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah
(membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasa) yang benar. (al-Isra’: 33).147

Namun keharaman ini boleh dilakukan di saat kondisi menjadi dharurat,

yaitu ketika jiwa dan harta terancam, seseorang memiliki hak untuk membela

harta dan jiwanya, meskipun dia harus membunuh ketika dia yakini bahwa orang

tersebut akan membunuhnya.

G. Perbedaan Antara Dharurat Dan Hajiyat

Dharurat dan hajiyat adalah dua bentuk kemaslahatan yang terdapat dalam

maqashid al-syari’at yang menjadi kebutuhan manusia,148 akan tetapi tingkat

147 Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 388.
148 Amir Syarifuddin, Op. Cit. hlm: 222.
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kemaslahatan keduanya berbeda. Beberapa perbedaan antara dharuriyat dan

hajiyat dapat disebutkan sebagai berikut;149

a. Dharuriyat adalah kebutuhan bersifat primer dan hajiyat adalah

kebutuhan sekunder.

b. Dharuriyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menjaga

keselamatan manusia duniawi dan ukhrawi yang ketiadaannya dapat

mengancam keselamatan  manusia, sedangkan hajiyat adalah

kemaslahatan, yang jika kemaslahatan tersebut tidak ada akan

mendatangkan kesulitan bagi manusia, namun tidak sampai

mencelakannya.150

c. Kondisi Dharurat Membolehkan Yang Dilarang, sedangkan hajiyat hanya

mendapatkan keringanan

d. Hukum pada dharurat bersifat sementara sedangkan pada hajiyat

berkelanjutan

e. Kondisi dharurat dapat ditentukan oleh orang yang merasakan kondisi

tersebut, sedangkan kondisi hajiyat ditentukan oleh mujtahid dan ahlinya.

149 Ahmad Kafi, al-hajat al-Syar’iyyat, Hududuha Wa Qawa’iduha, (Beirut: Dar al-Kutb
al-‘Ilmiyyat, 2004 M/ 1424 H), hlm: 36-44.

150 Wahbah al-Zuhayli, Op. Cit. hl: 52-53.


