
BAB  IV

BEBERAPA ASPEK HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Istilah “Hukum Islam” yang terdiri dari rangkaian kata “hukum” dan

“Islam”, secara tegas tidak terdapat dalam Alquran. Meskipun kata hukum,

baik dalam bentuk ma’rifah maupun nakīrah, disebutkan pada 108 ayat dalam

Alquran.431 Tidak satupun dari ayat-ayat tersebut mengungkapkan rangkaian

kata “hukum Islam”. Pada literatur hukum dalam Islam juga tidak ditemukan

lafaz “hukum Islam”. Yang biasa digunakan adalah kata syarī’at, fiqh, hukum

Allah, atau hukum syar’iy.432

Untuk memberikan kejelasan tentang pengertian hukum Islam, perlu

diketahui terlebih dahulu arti kata “hukum”. Meski sesungguhnya tidak ada

arti yang sempurna tentang hukum, untuk mendekatkan kepada pengertian

yang mudah dipahami, dapat disimak definisi yang diberikan oleh

Muhammad Muslehuddin. Menurutnya, hukum adalah: “the body of rules,

wether proceeding from formal enactment of from custom, which a particular

state or community recognizes as binding on its members or subjects.”433

(kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari

kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat

sebagai anggota atau sebagai subjeknya).

431Faidullah al-Maqdisi, Fath al-Rahmān, (Bairūt: Mathba’ah Ahliyah, 1323 H), hal. 112.
Lihat juga Al-Kamil, Quran Explorer, Media Belajar dn Literatur Islam Digital.

432Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikirian dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa
Raya, 1990), hal. 18.

433Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and the Orientalists, (Lahore:
Islamic Publications Ltd., 1980), hal. 3.



202

Apabila kata “hukum” dihubungkan dengan Islam, hukum Islam

berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul

tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan

mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.”434

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup

hukum syari’at secara keseluruhan, termasuk hukum fikih, karena arti syari’at

dan fikih terkandung di dalamnya.

Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam sebagai

“koleksi daya upaya fuqaha dalam menetapkan syari’at Islam sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.”435 Pendekatan hukum Islam dalam pengertian ini

lebih dekat kepada makna fikih. Dalam penggunaan istilah, pengertian

syari’at dan fikih ini seringkali dikaburkan. 436

Syari’at dapat dipahami dalam pengertian yang luas dan sempit.

Dalam pengertian yang luas, syari’at adalah segala ketentuan yang berkaitan

dengan pengaturan semua aspek kehidupan manusia,437 yang merupakan

implementasi dari yang tercakup dalam ad-dīn,438 ia meliputi pembahasan

bidang i’tiqādiyah (bidang ilmu kalam, teologi), bidang far’iyah ‘amāliyah

(bidang fikih), dan moral (akhlak). Dalam pengertian ini, aspek hukum hanya

434Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam,” dalam Islamil Muhammad
Syah, et. All., Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 17-18.

435Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 21.
436Hukum Islam yang merupakan terjemahan dari Islamic Law, dalam literatur Barat

didefinisikan sebagai “keseluruhan khithab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam
segala aspeknya.” Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari’ah. Lihat
Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: Oxford University Press, 1964), hal. 1.

437Wahbah az-Zuhaili, Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhāj, Juz
VI, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1991, hal. 217.

438Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya, (Jakarta; Gema Insani Press, 1996), hal. 24.
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merupakan salah satu aspek di dalamnya. Dalam pengertian yang sempit,

syari’at berarti hukum Islam yang hanya termasuk bidang far’iyah ‘amāliyah

yang menjadi pembahasan fikih. Penyebutan hukum Islam sering dipakai

sebagai terjemahan dari istilah syari’at Islam atau fikih Islam.

Nilai hukum Islam yang merupakan terjemahan dari syari’at bersifat

qath’iy, kebenarannya mutlak dan berlaku untuk setiap masa dan tempat,

tidak ada peluang untuk diinterpretasikan dengan akal. Hukum Islam yang

diterjemahkan dari fikih, nilai hukumnya bersifat zhanniy, karena ia termasuk

bidang bahasan ijtihādiy yang membutuhkan interpretasi dengan akal.

Antara syari’at dan fikih, pada masyarakat awam masih sering

dikacaukan pemakaiannya. Menurut Bustanul Arifin, kekacauan pengertian

antara syari’at dengan fikih bahkan menimbulkan konflik-konflik hukum

dalam masyarakat.439 Oleh karena itu, para praktisi hukum haruslah dapat

membedakan antara hukum Islam dalam pengertian yang diambil dari

terjemahan syari’at dan hukum Islam dalam pengertian yang diambil dari

terjemahan fikih.

Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad para ulama (mujtahid),

baik yang sudah terdapat dalam kitab fikih atau belum adalah hukum in

abstracto. Apabila dihubungkan dengan legalitas formal dalam suatu negara,

ia berubah menjadi hukum in concreto, karena secara formal sudah

dinyatakan berlaku sebagai hukum positif. Ketentuan tentang perkawinan

yang merupakah hasil istinbāth hukum yang dilakukan oleh para ulama dan

439Bustanul Arifin, Pelembagaan, hal.40.



204

terdapat dalam kitab-kitab fikih bernilai hukum in abstracto dalam suatu

negara. Setelah secara yuridis formal diyatakan berlaku oleh pasal 2 ayat 1

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,440 maka ketentuan

fikih (munakahat) tersebut menjadi hukum in concreto dalam suatu Negara,

yaitu sebagai norma hukum yang mengikat bagi umat Islam di Indonesia yang

apabila dilanggar dikenakan sanksi menurut peraturan negara.

Isitilah bagi hukum Islam in concreto sering juga disebut fikih yang

dihubungkan dengan daerah atau negara dimana fikih tersebut diberlakukan.

Umpamanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia, berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 sebagai acuan

hukum materil yang diberlakukan di Pengadilan Agama, disebut juga dengan

fikih Indonesia.441

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa terdapat dua dimensi dalam

memahami hukum Islam. Pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah, karena

ia diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha

Sempurna, dan Maha Benar. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam

dipahami sebagai syari’at yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas

pada fikih dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan,

amaliyah, dan akhlak. Kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam

pengertian ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang

dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad.

440Pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

441Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Binbaga
Islam, 1991/1992), hal. 141.
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Hukum Islam dalam dimensi ini, dalam sejarah hukum Islam, melahirkan

berbagai istilah, diantaranya adalah al-fiqh, fatwā, dan qadhā’.

Di sisi lain, dalam konsepsi hukum Islam, hukum meliputi empat

aspek. Aspek pertama adalah mengenai konsep hukum itu sendiri. Hukum di

kalangan ahli ushul fikih berarti khitāb (titah) Allah, yaitu kalām nafsiy

azaliy, yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf, baik mengandung

thalab (tuntutan atau perintah), takhyīr (pilihan), maupun mengandung wadh’

(sabāb, syarāt, dan māni’).442 Adapun fikih adalah suatu zhan tentang

hukum-hukum Allah (syar’iy) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf

(‘amaliy) yang diambil dari dalil-dalil yang tafshiliy, yaitu yang ditemukan di

dalam Alquran, Sunnah, dan dalil-dalil syar’iy lainnya. Bila hukum telah

dapat dikeluarkan dari dalil-dalil yang dimaksudkan, maka disebut dengan

hukum Islam atau fikih. Tegasnya, fikih itu adalah hasil ijtihad. Dalam

masalah salat misalnya, yang menjadi perhatian ulama ushul fikih adalah dalil

yang berhubungan dengan salat tersebut, baik dalam bentuk thalāb, takhyīr,

atau wadh’. Bagi para ulama fikih, yang menjadi perhatian mereka adalah

hukum-hukum yang dikeluarkan dari dalil-dalil tersebut, seperti wajib

mengerjakannya. Dalam hal ini, ushul fikih menggunakan terminologi ijāb,

sedangan fikih menggunakan wājib.443

442Hukum yang berhubungan dengan khitāb thalāb disebut dengan hukum taklifiy,
sedangkan hukum yang berhubungan dengan khitāb wadh’ disebut dengan hukum wadh’iy. Selain
sabāb, syarāth dan māni’, Al-Amidiy memasukkan ke dalam khithab wadh’ segala khithāb yang
berhubungan dengan shahīh, bāthal, ‘azhīmah, rukhshah, dan fāsid. Lihat Al-Amidi, Al-Ihkām fī
Ushūl al-Ahkām, hal. 66-69. Lihat juga M. Al-Khudhari Bik, Ushūl al-Fiqh, (Mesir: Al-Maktabah
al-Tijāriyah al-Kubrā, 1965), hal. 50.

443Lihat M. Yusuf Musa, Al-Madkhal li Dirāsat al-Fiqh al-Islāmiy, (Kairo: Dār al-Fikr al-
‘Arabiy, 1953), hal. 12-13; M.Al-Khudhari Bik, Ushūl al-Fiqh, hal. 20-21; M. Hasan Haitu, Al-
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Dalam aspek kedua, adanya hukum Islam menunjukkan adanya

hākim, yang dalam hal ini berarti sebagai sumber hukum. Dalam konsep

hukum Islam, hakim yang sebenarnya adalah Allah swt., yang menyampaikan

hukum-Nya kepada manusia melalui Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam surat al-An’ām ayat 57:

ْبتُمْ َربِّيِمنْ بَیِّنَةٍ َعلَىإِنِّيقُلْ  ِ إِالاْلُحْكمُ إِنِ بِھِ تَْستَْعِجلُونَ َماِعْنِديَمابِھِ َوَكذَّ َّ یَقُصُّ ِ

)٥٧(اْلفَاِصلِینَ َخْیرُ َوھُوَ اْلَحقَّ 

“Katakanlah (Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang
nyata (Al-Qur’an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah
kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan
kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia
menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik". (QS. Al-
An’ām (6): 57).444

Mengenai subjek hukum tersebut, tidak ada perbedaan pendapat di

kalangan para ulama.

Aspek ketiga dari hukum Islam adalah objek dari hukum tersebut

berupa perbuatan yang disebut dengan al-mahkūm fīh فیھ ) وم 445.(المحك

Berdasarkan hal ini, selain perbuatan, seperti benda, bukanlah merupakan

objek dari hukum Islam. Dalam hal makanan, umpamanya, yang menjadi

objek hukum adalah perbuatan memakan benda tersebut, bukan makanan itu.

Selanjutnya, aspek terakhir dari hukum Islam adalah al-mahkūm ‘alaih

Wajiz fi Ushūl al-Tasyrī’ al-Islāmiy, (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1983), hal  35-91; Muhammad
Abū Zahrah, Ushūl al-Fiqh, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1958), hal. 5-8.

444Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 144.
445Sebagian ulama menggunakan terminology al-mahkūm fīh dengan al-mahkūm bih. Lihat

M. Hasan Haitu, Al-Wajīz fī Ushūl al-Tasyrī’ al-Islāmiy, hal. 89-91.
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المحكوم علیھ ) ) yaitu orang yang menjadi objek hukum itu sendiri, atau pelaku

dari perbuatan yang disebut dengan mukallaf.446

Selain sebagai hukum Allah, hukum Islam berbeda dengan hukum

positif dalam fokus perhatiannya. Hukum Islam memperhatikan kepentingan

masyarakat dan individu, sedangkan hukum positif hanya menekankan

kepentingan masyarakat.

B. Sumber Hukum Islam

Istilah “sumber hukum Islam” merupakan terjemahan dari lafaz

mashādir al-ahkām Istilah tersebut tidak ditemukan dalam .( مصادر االحكام )

kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih

klasik. Untuk menjelaskan arti “sumber hukum Islam” mereka menggunakan

istilah al-adillah al-syar’iyah (dalil-dalil syar’iy). Penggunaan kata mashādir

al-ahkām oleh para ulama pada masa sekarang ini searti dengan istilah al-

adillah al-syar’iyah.447 ‘Abd al-Wahab Khallaf mengatakan bahwa

pengertian dalil hukum atau adillah al-ahkām ini identik dengan ushūl al-

ahkām dan mashādir al-ahkām.448 Karena itulah para ulama ushul fikih sering

menggunakan istilah adillah al-ahkām untuk menunjuk mashādir al-ahkām.

Secara etimologis, kedua istilah tersebut berbeda. Mashdar dalam

bahasa Indonesia berarti sumber. Sumber adalah rujukan utama, tempat

446Uraian selengkapnya  lihat a.l. Muhammad al-Khudhari Bik, Ushūl al-Fiqh, hal. 21-120.
447Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.

81-82.
448‘Abd al-Wahab Khallaf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, (Kairo Dār al-Kuwaitiyah, 1968), hal. 20.
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kembalinya segala sesuatu,449 atau asal sesuatu.450 Sumber air berarti tempat

memancarnya air, yang sering disebut dengan mata air. Dalam pengertian ini,

mashādir al-ahkām dalam Islam hanyalah Alquran451 dan Sunnah,452 yang

keduanya sesungguhnya merupakan wahyu Allah. Alquran adalah wahyu453

yang dibacakan kepada Nabi, dan Sunnah pada dasarnya adalah wahyu yang

tidak dibacakan kepada Nabi. Pengertian ini didukung oleh pengertian bahwa

Allah adalah Syāri’, Penentu dan Pencipta hukum Islam.

Pemahaman bahwa Sunnah adalah wahyu, didasarkan kepada firman

Allah swt. dalam surat an-Nisā’ ayat 80:

ُسولَ یُِطعِ َمنْ  َ أَطَاعَ فَقَدْ الرَّ )٨٠(َحفِیظًاَعلَْیِھمْ أَْرَسْلنَاكَ فََماتََولَّىَوَمنْ هللاَّ

“Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad) maka sesungghnya dia telah
menaati Allah, dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka

449Ibrahim Anis, et. all., Al-Mu’jam al-Wasith, Juz I, (Mesir: Dār al-Ma’arif, 1972), hal.
510.

450Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 973.
451Secara terminologis, ulama ushul fikih mendefinisikan bahwa Alquran adalah “Kalam

Allah swt. yang mengandung mu’jizat dan diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad saw. dalam
bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, yang terdapat dalam
mushaf-mushaf, merupakah ibadah bagi yang membacanya, yang dimulai dari al-Fatihah dan
diakhiri dengan al-Nās.” Al-Amidi, al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām, jilid I, hal. 82.

452Dalam terminologi ushuliyyin, Sunnah berarti segala sesuatu yang diriwayatkan dari
Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan (taqrir) yang
berkaitan dengan syara’. Lihat, a.l. Nasrun Harun, Ushul Fiqh, (Ciputat: Logos, 1996), hal. 38. Hal
ini berbeda dengan term yang dikemukakan oleh muhadditsin, menurut mereka Sunnah adalah
segala sesuatu yang dinuqilkan dari Nabi Muhamad saw., baik berupa perkataan, perbuatan,
ketetapan, pegajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup. Baik terjadi sebelum Nabi diangkat
menjadi Rasul maupun sesudahnya. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 25.

453Wahyu pada dasarnya adalah segala yang diturunkan Allah dalam bentuk hidayah, yang
berupa perintah dan larangan, dan ilmu (al-ta’lim al-sirriy) yang diberitahukan oleh Allah kepada
hamba-hamba yang dipilih-Nya secara khusus (khāfiy), yang bukan merupakan kebiasaan bagi
manusia. Sehubungan dengan ini, wahyu mempunyai banyak arti, antara lain, isyarat cepat (QS.
Maryam (19) ayat 11), inspirasi pada manusia (QS. al-Qashash (28) ayat 7), dan instink pada
binatang (QS. an-Nahl (16) ayat 68).  Lihat Subhi al-Shalih, Mabāhis fi ‘Ulūm al-Qurān, (Bairūt:
Dār al-‘Ilm, 1977), hal. 23-24. Adapun macm-macam wahyu, antara lain adalah berupa
percakapan hamba dengan Tuhannya, seperti yang terjadi pada Nabi Musa, ilham yang
dimasukkan Tuhan ke dalam hati manusia, mimpi yang benar, dan dengan perantaraan malaikat
Jibril. Lihat az-Zarqaniy, Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulūm al-Qurān, (Mesir: ‘Isā al-Bābi al-Halabiy,
tth.), Juz I, hal. 53-64.
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(ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi
pemelihara mereka.”(QS. an-Nisā’ (4): 80).454

Nabi Muhammad saw. menetapkan sesuatu hukum berdasarkan

kepada ayat-ayat Alquran yang diturunkan kepadanya, atau berdasarkan

“Sunnah Rasul”. Segala ketentuan yang disampaikan Nabi dan semua

aktivitas keagamaannya tidak keluar dari ranah wahyu. Oleh sebab itu,

wahyu yang dibacakan langsung oleh Malaikat Jibril kepada Nabi

Muhammad disebut wahyu matlu’ dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi

tetapi tidak dibacakan oleh malaikat Jibril lafalnya disebut wahyu ghairu

matlu’.455

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa keseluruhan hukum Islam

berasal dari Allah swt. Rasul hanya berfungsi sebagai penegas dan penjelas

(al-mu’akkid wa al-mubayyin) hukum-hukum yang disampaikan Allah swt.

melalui wahyu-Nya.456 Rasulullah saw. dapat menetapkan hukum tertentu

melalui sunnahnya ketika wahyu tidak ditemukan.

Seluruh ulama ushul fikih, klasik dan kontemporer, sepakat

menetapkan bahwa Alquran adalah sumber (mashdar) pertama hukum Islam

dan Sunnah ditempatkan pada posisi kedua setelah Alquran.

Dalam kaitannya dengan pengertian dalil (al-adillah), Alquran dan

sunnah adalah dalil hukum. Artinya, ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi saw.

adalah sumber hukum sekaligus sebagai dalil hukum dalam Islam. Dalam hal

454Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 96.
455Musthafā Sa’id al-Khin, Asār al-Ikhtilāf fī al-Qawā’id al-Ushūliyāt fi al-Akhtilāf al-

Fuqahā’, (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1942), hal. 20.
456‘Ali Hasaballah, Ushūl al-Tasyrī’ al-Islāmiy, (Mesir: Dār al-Ma’arif, 1976), hal 16.
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ini, pernyataan ‘Abd al-Wahab Khallaf, bahwa adillah al-ahkām identik

dengan mashādir al-ahkām adalah benar.

Dalam literatur ushul fikih, baik kalsik maupun kontemporer,

ditemukan bahwa sumber atau dalil hukum dibagi kepada dua kelompok,

yaitu adillah al-ahkām al-muttafaq ‘alaiha (dalil-dalil hukum yang

disepakati) dan adillah al-ahkām al-mukhtalāf fīhā (dalil-dalil hukum yang

dipersilisihkan).457 Termasuk kelompok dalil hukum yang disepakati adalah

Alquran, Sunnah, ijma’, dan qiyas, dan kelompok yang tidak disepakati

terdiri dari istihsān, istishhāb, mashlahah mursalah, ‘urf, sadd al-żarī’ah.

mażhab shahābi, dan syar’ man qablanā.

Penetapan adillah al-ahkam al-muttafaq ‘alaiha tersebut, menurut

‘Abd al-Wahab Khallaf, didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisā’

ayat 59:

َ أَِطیُعواآَمنُواالَِّذینَ أَیُّھَایَا ُسولَ َوأَِطیُعواهللاَّ َشْيءٍ فِيتَنَاَزْعتُمْ فَإِنْ ِمْنُكمْ األْمرِ َوأُولِيالرَّ

وهُ  ِ إِلَىفَُردُّ ُسولِ هللاَّ ِ تُْؤِمنُونَ ُكْنتُمْ إِنْ َوالرَّ َّ تَأِْویالَوأَْحَسنُ َخْیرٌ َذلِكَ اآلِخرِ َواْلیَْومِ بِا

)٥٩(

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisā’ (4): 59).458

‘Abd al-Wahab Khallaf selanjutnya mengatakan bahwa perintah

mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah perintah mengikuti Alquran dan

457Ibid., hal. 25-31; Wahbah al-Zuhaili, Ushūl al-Fiqh al-Islāmiy, Jilid I, (Bairūt: Dār al-
Fikr, 1986), hal. 417; “Abd al-Wahab Khallaf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hal. 21.

458Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 93.
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Sunnah, perintah mantaati uli al-amr berarti perintah untuk mengikuti hukum

yang telah disepakati oleh para mujtahid, karena mereka adalah uli al-amr

dalam bidang hukum syara’. Perintah mengembalikan segala persoalan yang

dipersilisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti

qiyas (analogi) ketika hukum dari kasus yang dipersilisihkan itu tidak

dijumpai di dalam nash dan ijma’.459

Pendapat di atas dikuatkan dengan hadis yang menceritakan dialog

Rasulullah dengan Mu’aż ibn Jabal ketika Mu’aż diutus oleh Rasulullah ke

Yaman untuk menjadi hakim (qādhi). Rasulullah menanyakan bagaimana

cara Mu’aż menetapkan hukum ketika dihadapkan kepada suatu masalah:

نَا وَ  ثَ دَّ َّاٌد َح ن نَا ھَ ثَ ِن َحدَّ ثِ بْ َحارِ َّقَفِيِّ َعْن الْ ٍن الث بَةَ َعْن أَبِي َعْو یٌع َعْن ُشْع كِ

ََّم بََعَث  ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع ِ َصلَّى هللاَّ اٍذ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َع ْن أَْصَحابِ ُم اٍل ِم َج و َعْن رِ َعْمرٍ

تَ  ا فِي كِ َف تَقِْضي فَقَاَل أَقِْضي بَِم یْ ِن فَقَاَل َك یََم ا إِلَى الْ اذً َع ِْن لَْم ُم إ اَل فَ ِ قَ ابِ هللاَّ

ْن  ْم یَُك ِْن لَ إ ََّم قَاَل فَ ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع ِ َصلَّى هللاَّ َّةِ َرُسوِل هللاَّ ن بُِس ِ قَاَل فَ تَابِ هللاَّ ْن فِي كِ یَُك

 ِ َّ ِ ُد  ْم َح یِي قَاَل الْ أْ ُد َر تَھِ ََّم قَاَل أَْج ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع ِ َصلَّى هللاَّ َّةِ َرُسوِل هللاَّ ن َِّذي فِي ُس ال

ََّم (سنن الترمذي ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع ِ َصلَّى هللاَّ فََّق َرُسوَل َرُسوِل هللاَّ .460)١٢٤٩: َو

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada
kami Waki’ dari Syu’bah dari Abu ‘Aun Ats-Tsaqafi dari Harits bin Amr dari
seseorang dari kalangan sahabat Mu’adz bahwa Rasulullah saw. pernah
mengutus Mu’adz ke  Yaman, lalu beliau bertanya: “Bagaimana engkau
memutuskan hukum?”, ia menjawab: “Aku memutuskan hukum dari apa
yang terdapat di dalam Kitabullah.” Beliau bertanya lagi: “Jika tidak ada di

459 Ibid.
460At-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Jilid 1, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1967), hal.157. Abū Dāwud,

Sunan Abiy Dāwud, Kitab al-‘Aqdiyah, Bab Ijtihād al-Ra’y fi al-Qadhā’, hadis nomor 3592,
(Bairūt: Dār al-Fikr, 1414H/ 1994 M), III, hal.295. Ibn Hazm mengatakan bahwa hadis ini adalah
hadis yang sangat lemah. Lihat Ibn Hazm al-Andalusi, Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām, Jilid II,
(Bairūt: Dār al-Kutub, tth.), hal. 976. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis
mursal (hadis yang terputus sanadnya pada tingkat sahabat). Lihat Wahbah az-Zuhaili, Ushūl al-
Fiqh al-Islāmiy, hal. 418. Menurut tahkik al-Albani hadis ini dha’if. Lihat Muhammad
Nāshiruddīn al-Albāni, Shahīh wa Dha’īf Sunan Abu Dāwud, (Iskandariyah: Markāz Nūr al-Islām
li Abhās al-Qurān wa al-Sunnah, tth.), juz VIII,  hal. 92.
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dalam Kitabullah?” ia menjawab: “dengan Sunnah Rasulullah saw.” Beliau
bertanya: “Jika tidak terdapat di dalam Sunnah Rasulullah saw.?” Ia
menjawab: “Aku akan berijtihad dengan pendapatku”. Beliau mengatakan:
“Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan
Rasulullah.” (HR. Tirmidzi: 1249).

Ulama Zhahiriyah menolak pendapat yang menempatkan ijmā’ dan

qiyās sebagai dalil hukum yang disepakati oleh para ulama.461 Menurut

mereka, ijmā’ tidak disepakati oleh seluruh ulama ushul untuk dapat

dijadikan hujjah, bahkan para ulama ushul tersebut tidak sepakat dalam

mengartikan ijma’. Imam Syafi’i hanya menerima ijmā’ yang merupakan

konsensus para sahabat Rasulullah saw. Qiyās ditolak oleh sebagian ulama

ushul fikih, seperti Syi’ah Imamiyah dan Syi’ah Zaidiyah, termasuk al-Auza’i

(w. 157 H/ 774 M) dari kalangan Sunni.462 Berdasarkan kenyataan tersebut,

ulama Zhahiriyah menyatakan bahwa tidak benar adanya kesepakatan para

ulama ushul fikih dalam menjadikan ijmā’ dan qiyās sebagai sumber hukum

Islam yang disepakati.

‘Ali Hasaballah mengemukakan bahwa adillah al-ahkām ada tiga,

yaitu Alquran, Sunnah, dan ijtihad. Ketiganya dibedakan kepada dua

kelompok, yaitu adillah al-ahkām yang bersifat naqliy dan yang bersifat

‘aqliy. Yang bersifat naqliy adalah Alquran dan Sunnah, dan yang bersifat

461Ulama Zhahiriyah hanya menerima ijmā’ sahabat Rasulullah saw sebagai hujjah. Dalam
hal ini mereka sependapat dengan Imam al-Syafi’i yang juga hanya menerima ijma’ para sahabat.
Lihat Ibn Hazm al-Andlusi, Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām, hal. 976. Sesuai dengan prinsip
Zhahiriyah dalam memahami nash yang bersifat literal, mereka menolak kehujjahan qiyās.
Penolakan ini sama dengan sikap para ulama usul dari kalangan Syi’ah. Menurut ulama ushūl fiqh
Syi’ah apabila suatu hukum tidak ada ketentuannya dalam nash, menurut mereka, yang berhak
menentukan hukumnya adalah imam mereka.

462Ali Hasan ‘Abd al-Qadir, Nazhārat ‘Ammah fī Tārikh al-Fiqh al-Islāmiy, (Kairo: Dār al-
Kutub al-Haditsah, 1965), hal. 277. Lihat juga Muhammad Yusuf Musa, Al-Madkhāl li Dirāsah
al-Fiqh al-Islāmiy, (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, tth.), hal. 171-8.
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‘aqliy adalah ijtihad, baik ijtihād fardiy (ijtihad yang dilakukan secara

individual) ataupun ijtihād jamā’iy (kolektif).463

Ijtihad, menurut al-Amidi (w. 631 H/1233 M), adalah mengerahkan

segenap kemampuan dalam mencari hukum syarak yang bersifat zhanniy

(tidak jelas dan tegas), sehingga tidak mempu lagi mengupayakan lebih dari

itu.464 Orang yang melakukan ijtihād (mujtahid) haruslah memenuhi beberapa

syarat:465

1. Syarat umum, yaitu: baligh, berakal, mempunyai pemahaman yang

mendalam dan beriman;

2. Syarat-syarat penting, yaitu: punya pengetahuan bahasa Arab, ushul fikih,

ilmu manthiq, dan bara’ah al-ashliyah;

3. Syarat-syarat pokok, yaitu mengetahui Alquran dan ilmu-ilmu yang terkait

dengannya, mengetahui Sunnah Nabi dan ilmu-ilmu yang terkait

dengannya, mengetahui maqāshid al-syarī’ah, dan mengetahui kaidah-

kaidah kulliy;

4. Syarat-syarat pelengkap, yaitu: tidak adanya nash qath’iy tentang

persoalan yang dihadapi, mengetahui persoalan-persoalan yang

diperselisihkan dan persoalan-persoalan yang disepakati, dan adanya

kesalehan dan ketaqwaan dari mujtahid.

463‘Ali Hasaballah, Ushūl al-Tasyrī’ al-Islāmiy, hal 15.. Lihat Said Muhammad Musa, al-
Ijtihād, (ttp.: Dār al-Kutūb al-Haditsiyah, tth.), hal. 160-205.

464 Al-Amidi, Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām, Jilid 2, Juz 4, hal. 309.
465Ibid. Said Agil Husain al-Munawwar menyimpulkan dari berbagai buku bahwa syarat-

syarat seperti yang disebutkan mesti ditambah sebagai berikut: hendaknya mujtahid tersebut
politikus, sejarawan, mengetahui ilmu-ilmu modern, dan mengetahui ketetapan-ketetapan
peradilan yang terbaru. Said Agil Al-Munawwar, Perkuliahan Ushul Fiqh Program Pasca Sarjana
S2 UIN Suska Riau, 2002.
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Menurut Abu Zahrah, ijtihad tidak hanya dilakukan dalam mencari

hukum-hukum syara’, tetapi dapat dilakukan dalam tathbīq

(penerapannya).466

Termasuk ke dalam dalil-dalil ijtihādiyah (dalil-dalil yang diperoleh

melalui ijtihad) adalah ijmā’, qiyās, istihsān, istishhāb, mashlahah mursalah,

‘urf, sadd al-żari’ah, madzhab shahābiy, dan syar’ man qablanā.467

Penetapan ijmā’ dan qiyās sebagai dalil yang disepakati

kehujjahannya didasarkan kepada pendapat ulama di kalangan Sunni yang

sepakat menetapkan ijmā’ dan qiyās sebagai dalil syara’, akan tetapi

keberadaannya sebagai dalil tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana Alquran

dan Sunnah.

Pembagian dalil-dalil hukum yang disepakati dan dalil-dalil yang

tidak disepakati diatas menjelaskan bahwa adillah al-ahkām tidak selalu

identik dengan mashādir al-ahkām. Zaki al-Din Sya’ban menegaskan bahwa

dalil-dalil yang terdiri dari ijmā’, qiyās, istihsan, istishhāb, maslahah

mursalah, tidak dapat disebut sebagai sumber hukum, karena dalil-dalil ini

hanya bersifat al-kasyf wa al-izhhār li al-hukm yang ada dalam Alquran dan

sunnah. Suatu dalil yang membutuhkan dalil lain untuk dijadikan hujjah tidak

dapat dikatakan sumber karena sumber adalah berdiri sendiri.468 Para ulama

usul fikih sering menyebut dalil-dalil hukum seperti ijmā’, qiyās, istihsān,

466Muhammad Abū Zahrah, Muhādharāt fī Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyah, (Bairūt: Dār al-
Fikr al-‘Arabiy, tth.), hal. 109.

467‘Ali Hasaballah, Ushūl al-Tasyrī’ al-Islāmiy, hal. 15.
468Zaki al-Din Sya’ban, Ushūl al-Fiqh al-Islāmiy, (Mesir: Dār al-Ta’lif, 1965), hal. 30.
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istishhāb, maslahah mursalah, dan lain lainnya sebagai thurūq istinbāth al-

ahkām (metode dalam menetapkan hukum).

Untuk menghilangkan kerancuan pemahaman mashādir al-ahkām al-

syar’iyah dan adillah al-ahkām al-syar’iyah, pembagian yang tepat adalah:

pertama, sumber dan dalil hukum Islam yaitu Alquran dan Sunnah, dan yang

kedua, dalil dan metode panggalian hukum Islam, yaitu ijmā’, qiyās, istihsān,

istishhāb, maslahah mursalah, dan lain lainnya.

C. Tujuan Hukum Islam

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia

secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan manusia, material dan

spiritual, dalam kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat,469

untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yakni dari segi

pembuat hukum Islam itu sendiri (syāri’), yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan

dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut

(subjek hukum). Dari segi pembuat hukum, tujuan hukum Islam adalah:

pertama, untuk kemaslahatan hidup manusia; kedua, untuk dipahami (ifham),

ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari; dan

ketiga, untuk dapat mentaati dan mlaksanakan dengan baik dan benar

469Hal ini berbeda dengan konsep hukum di luar Islam yang hanya ditujukan untuk
mengatur manusia selaku anggota masyarakat (odening van het sosiale leven). Dalam pandangan
hukum di luar Islam, hukum adalah sebagai hasil proses kehidupan manusia bermasyarakat. Hal
ini sesuai dengan ungkapan Cicero: ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di sana ada
hukum). Aturan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum, tetapi disebut
norma moral, budi pekerti, atau susila. Umpamanya meminum minuman yang memabukkan,
perbuatan seksual di luar nikah, bunuh diri, membakar hartanya sendiri, selama tidak merugikan
orang lain tidaklah dianngap sebagai perbuatan melanggar hukum. Lihat Ibrahim Hosen, Bunga
Rampai dan Percikan Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Yayasan IIQ, 1997), hal. 13.
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manusia wajib meningkatkan kemampuan dalam memahami hukum Islam

tersebut (taklif). Dari segi pelaku dan pelaksana hukum, yakni manusia,

tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup. Caranya

adalah dengan mengambil manfaat dan menolak hal-hal yang mudharat bagi

kehidupan (jalb al-mashālih wa dar’ al-mafāsid). Apabila dirumuskan secara

umum, tujuan hakiki hukum Islam adalah untuk kemaslahatan dan

kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, dan tercapainya

keridhaan Allah swt. dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.470

Tujuan hukum Islam yang demikian itu dapat dipahami dari firman Allah,

antara lain, dalam surat al-Anbiya’ ayat 107, surat al-Baqarah ayat 201-202.

Tujuan syāri’ menetapkan hukum, seperti yang dikemukakan,

diistilahkan dengan maqāsid al-syarī’at. Dari segi bahasa, maqāsid al-

syarī’at berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu,

yang menjadi bahasan utamanya adalah masalah hikmah dan ‘illat

ditetapkannya suatu hukum.471 Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum

dalam Islam merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam, sehingga

dapat dikatakan bahwa sitilah maqāsid al-syarī’ah identik dengan istilah

filsafat hukum Islam.472 Istilah yang disebutkan terakhir melibatkan

pernyataan-pernyataan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.

470Juhaya S. Praja, Epistemologi Hukum Islam, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988),
hal. 196.

471Ahmad al-Raisuni, Nazhāriyāt al-Maqāshid ‘inda al-Syatibiy, (Rabath: Dār al-Aman,
1991), hal. 67.

472Subhi Mahmashani, Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam, (ttp.: Dār al-Kasyaf, 1991), hal.2.
Bandingkan dengan Khalid Mas’ud dalam bukunya mengenai pemikiran al-Syatibi: Islamic Legal
Philosophy: A Studi of Abu Ishak al-Syatibi’s Life and Thought, (Delhi: International Islamic
Publishers, 1989), hal. 325.
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Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori ushul

fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami maqāsid al-syarī’ah

dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa

seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum

memahami betul tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya.473

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang

menjelaskan bahwa maksud syari’at dalam kaitannya dengan pembahasan al-

munāsabāt al-mashlāhiyāat adalah qiyās.474

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus

membahas maqāsid al-syar’iyah adalah ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam (w.

606 H/1262 M) dari kalangan Syafi’iyah. Ia lebih banyak menekankan dan

mengelaborasi konsep masalat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat

dan menarik manfaat.475

Pembahasan tentang maqāsid al-syari’ah secara khusus, sistematis,

dan jelas, dilakukan oleh al-Syatibi (w. 790 H/ 1388 M)476 dari kalangan

Malikiyah. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah

menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan

hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan oleh karenanya taklif

473Al-Juwaini, Al-Burhān fī Ushūl al-Fiqh, Jilid I, (Kairo: Dār al-Anshār, 1400 H), hal. 295.
474Al-Ghazali, al-Mustasyfā min ‘Ilm al-Ushūl, (Baghdad: Musannā, 1970), hal. 286-287.
475‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawā’id al-Ahkām fi Mashālih al-Anām, Jilid I, (Kairo:

Al-Istiqāmat, tth.) hal.9.
476Al-Syatibi kadang-kadang menyebut istilah maqāsid al-syarī’ah dengan al-maqāsid al-

syar’iyah fi al-syarī’ah atau maqāsid min syar’i al-hukmi. Lihat Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt fī Ushūl
al-Ahkām, Jilid II, (Kairo: Dār al-Fikr, 1341 H), hal. 23. Ketiga istilah yang dipakai al-Syatibi
tersebut mengandung pengertian dan makna yang sama, yaitu tujuan hukum yang
ditransformasikan Allah SWT. Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid al-Syari’ah dalam Pandangan
al-Syatibi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 64.
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dalam bidang hukum harus mengarah kepada realisasi tujuan hukum

tersebut.477

Konsep mashlahat yang dikembangkan oleh al-Syatibi diatas

sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama-ulama pada abad-abad

sebelumnya. Konsep tersebut meliputi seluruh bagian syari’ah, bukan hanya

aspek yang tidak diatur oleh nash. Meski demikian, pemikiran mashlahat al-

Syatibi tidak seberani gagasan al-Thufi (w. 716 H/1316 M), seorang ulama

kontroversial.478

Al-Thufi, mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang

mashlahāt,479 berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi

(takhshīsh) Alquran, Sunnah, dan ijmā’ jika penerapan nash Alquran, Sunnah,

dan ijmā’ itu menyulitkan manusia.480

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam mengembangkan

pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-

persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit

oleh Alquran dan hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui untuk

menerapkan suatu hukum di dalam struktur sosial yang senantiasa berubah.

Pengetahuan tentang maqāsid al-syarī’ah adalah kunci bagi keberhasilan

mujtahid dalam ijtihadnya.481

477 Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt., hal. 4.
478Nur A. Fadhil Lubis, Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum

Indonesia, (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), hal. 34-5.
479 Ibid.
480 Najm al-Din al-Thufi, “Syarh Hadis Arba’īn al-Nawawiyah,” dalam Mushthafā Zaid, Al-

Mashlahāt fī Tasyrī’ al-Islāmiy, (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, tth.), hal. 46.
481Satria Efendi, “Maqasid al-Syari’at dan Perubahan Sosial),” dalam Dialog, (Badan

Litbang-Depag, No. 33 tahun XV, Januari 1991), hal. 29.
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Dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan

penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara

dan diwujudkan kemaslahatannya, yang diistilahkan dengan al-ushūl al-

khamsah. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta.482 Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan hidup apabila ia

dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik.

Demi kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur pokok di atas

dibedakan menjadi tiga peringkat: dharūriyat (primer), hājiyat (sekunder),

dan tahsiniyat (komplementer). Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat

kebutuhan dan skala prioritasnya. Kepentingan urutan peringkat ini akan

terlihat ketika kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat

bertentangan satu sama lain.

Dimensi dharūriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan manusia

yang bersifat esensial, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila

kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi, eksistensi manusia akan rusak. Dimensi

hājiyat tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang

dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak

terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi kehidupan, tetapi

hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Dimensi ini erat kaitannya

dengan rukhshah (keringanan dalam ilmu fikih). Dimensi tahsiniyat adalah

482 Lihat, antara lain, Fathurrahman Djamil, Filsafat, hal. 125.
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kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam

masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.483

Penetapan kelima unsur pokok diatas, menurut al-Syatibi, didasarkan

pada dalil-dalil Alquran dan hadis, seperti ayat yang berhubungan dengan

kewajiban salat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman

yang memabukkan, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain

dengan cara yang tidak benar. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-

qawā’id al-kulliyāt dalam menetapkan al-kulliyāt al-khams.484 Dalil-dalil

tersebut termasuk dalil qath’iy,485 karena itu sebagai landasan hukum dapat

dipertanggung-jawabkan dan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan

hukum.486

Tuntunan untuk mencapai kesempurnaan hidup pada tingkat dharūri,

telah diberikan Allah di dalam banyak ayat Alquran yang selanjutnya

dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Dalam memelihara agama, Allah

memberikan tuntunan yang mesti dilaksanakan, baik mengenai keimanan

maupun pelaksanaan ibadah salat, puasa, zakat, dan haji. Untuk memelihara

jiwa, Allah melarang menganiaya atau menghilangkan nyawa orang lain

secara tidak sah. Bagi pelaku tindak pidana ditetapkan qishāsh atau diyat (QS.

4: 91). Untuk memelihara akal, Allah mewajibkan menuntut ilmu untuk

memperluas wawasan sehingga tidak mencela pendapat orang lain secara

483 Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, hal. 4-5.
484 Ibid., hal. 62-4 dan 70.
485 Ibid., hal. 63.
486 Bandingkan dengan pendapat al-Fāsi yang menyatakan bahwa maqāsid al-syarī’ah

dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum
yang utama, Alquran dan Hadis. Al-Fāsi, Maqāshid al-Syarī’ah al-Islāmiyah wa Makārimuhā,
(ttp.: Maktabah al-Wihdah al-‘Arabiyah, tth.), hal. 51-52.
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apriori (QS. 17: 36). Allah mengharamkan segala bentuk khamr karena dapat

merusak akal pikiran (QS. 5: 90-91). Untuk menjaga keturunan yang baik,

Allah mengharamkan pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita (QS.Al-

Isra’: 32) dan mengatur perkawinan (QS. 4: 1-4).

Allah swt. telah memberikan tuntunan kepada manusia untuk

memelihara harta demi mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Allah

mengisyaratkan bahwa harta bukanlah milik orang kaya saja (QS. 59: 7).

Allah swt. mewajibkan umat Islam untuk mengeluarkan sebagian kecil

hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan (QS.10: 103, 70: 24-25),

mensyari’atkan tata cara jual beli dan tukar menukar harta dengan baik dan

benar (QS. 4: 29). Allah melarang mengambil harta orang lain tanpa hak (QS.

5: 38), melarang praktek rentenir (QS. 2: 275, 276, 3: 130), melarang

mengambil harta anak yatim secara aniaya (QS. 4: 10).

Pada peringkat berikutnya, yakni hājiat, Allah swt. telah memberikan

kemudahan-kemudahan kepada orang-orang tertentu dalam kondisi dan

situasi tertentu. Umpamanya boleh mengqadhā’ puasa bagi musafir,

menjama’, dan mengqashar salat bagi musafir, dan bahkan membolehkan

melanggar larangannya dalam kondisi yang sangat terpaksa. Pada peringkat

tahsiniyat, sesuai dengan fungsinya sebagai pelengkap bagi peringkat kedua,

dapat dicontohkan dengan anjuran Allah untuk memakai harum-haruman dan

berhias sebaik-baiknya dalam melaksanakan salat (QS.7: 31).

Lebih jelas lagi, secara dharūriy, salat diwajibkan sebagai bakti

manusia kepada Allah dengan tujuan mencegah manusia dari perbuatan keji
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dan munkar (QS. 29: 45). Dalam pelaksanaannya Allah memberikan

keringanan dengan membolehkan bertayamum bagi orang yang tidak

menemukan air. Keringanan ini adalah termasuk kelompok hajiyat. Anjuran

berhias dalam melaksanakan salat adalah sebagai pelengkap kesempurnaan

salat (tahsiniy).

D. Ta’abbudi dan Ta’aqquli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ta’abbudi dan Ta’aqquli

Alquran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam memuat dua

aspek ajaran Islam, yaitu: (a) Keyakinan dasar atau pokok-pokok agama

(ushūl al-dīn), dan (b) Hukum-hukum syariat atau cabang-cabang agama

(furū’ al-dīn).487

Sesuai dengan klasifikasi ini, Abdul Wahab Khallaf membagi

kandungan Alquran menjadi tiga bagian besar, yaitu: ‘aqidah, khuluqiyah,

dan ‘amaliyah.488 ‘Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan,

khuluqiyah berkaitan dengan etika atau akhlak, sedangkan ‘amaliyah

berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ucapan dan

perbuatan manusia.

Materi hukum Islam itu sendiri dibagi menjadi dua bagian besar,

yaitu: ibadah dan muamalah.489 Ibadah berisi aturan-aturan tentang

relasi/komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, sekalipun tetap ada

487 Sayyid Muhammad Rizvi, “Kecenderungan Rasionalisasi dalam Hukum Syariat,” dalam
Jurnal Al-Huda, Vol. 2 No. 5, 2002, hal. 57.

488Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushūl al-Fiqh hal. 32. Bandingkan dengan M. Quraish
Shihab, Membumikan Al-Qur‘ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Cet.
XXV (Bandung: Mizan, 2003), hal. 40.

489Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1999), h. 52.
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dimensi-dimensi kemanusiaan dan sosialnya. Sedangkan muamalah berisi

aturan-aturan tentang interaksi antara sesama manusia atau dengan alam

sekitarnya, walaupun tetap ada dimensi ketuhanannya.490 Dalam kaitan ini,

Alquran hanya memberikan prinsip dasarnya saja, sedangkan penjelasan

(bayan) nya adalah melalui hadis-hadis Rasulullah saw.

Aturan-aturan hukum syariat tersebut pada hakikatnya harus ditaati

oleh umat Islam. Dalam mentaati dan melaksanakannya, tidak selamanya

didasarkan kepada pengetahuan manusia terhadap tujuan hukum itu.

Artinya, bahwa akal manusia terkadang tidak mampu memahami alasan

dan tujuan suatu aturan hukum syariat yang harus ditaati dan

dilaksanakannya. Ketaatan manusia kepada aturan hukum syariat tersebut

tidak selamanya didasarkan kepada kemaslahatan yang akan diperoleh

manusia dalam kehidupan di dunia, meskipun sebenarnya aturan hukum

syariat tersebut pasti mengandung kemaslahatan bagi manusia, hanya saja

manusia tidak memahaminya.

Berdasarkan alasan-alasan dan tujuan-tujuan hukum tersebut,

menurut sebagian ulama, hukum syariat dibedakan kepada beberapa

kategori, yaitu:

1. Hukum-hukum yang alasan dan tujuannya dapat diketahui tanpa

membutuhkan keahlian khusus, seperti membantu orang yang

490Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazal Maslahah Mursalah &
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 15.
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membutuhkan adalah sangat dianjurkan, membunuh adalah haram,

membayar zakat adalah wajib.

2. Hukum-hukum yang alasan dan tujuannya telah diterangkan dalam

Alquran dan hadis, seperti minuman khamar itu haram karena menjadi

salah satu penyebab utama kejahatan. Alasan kuatnya adalah karena di

saat seseorang mabuk ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Riba itu

dilarang, karena mengarah kepada kehancuran masyarakat miskin dan

seluruh kekayaan hanya akan berputar di sekitar orang-orang kaya saja.

3. Hukum-hukum yang alasan dan tujuannya tidak dijelaskan dalam

Alquran dan Hadis, namun logika manusia dapat memahami tujuan dan

manfaat dari hukum-hukum tersebut. Misalnya larangan mencuri, dapat

dipahami sebagai bentuk kejahatan yang merugikan orang lain.

4. Hukum-hukum yang alasan dan tujuannya tidak dijelaskan dalam

Alquran dan Hadis, serta pengetahuan manusia pun tidak mampu

mengetahuinya. Misalnya alasan mengapa salat zuhur, ‘asar, isya yang

masing-masing empat rakaat, sedangkan magrib dan subuh masing-

masing tiga rakaat dan dua rakaat.491

Alasan-alasan hukum syariat yang telah ditemukan oleh pemikiran

manusia itu tidak bisa dianggap sebagai alasan sebenarnya (ratio logis)

diberlakukannya hukum-hukum tersebut. Ketaatan manusia terhadap

ketentuan hukum syariat tidak didasarkan kepada alasan rasional dari

hukum syariat tersebut, akan tetapi lebih cenderung sebagai bentuk

491Sayid Muhammad Rizvi, “Kecenderungan Rasionalisasi dalam Hukum Syariat,” hal. 59-
61.
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ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah swt. Oleh karena itu,

berdasarkan pengamalannya, hukum Islam itu bisa dibedakan kepada dua

macam, yaitu ta’abbudi dan ta’aqquli.

Ta‘abbudi berasal dari bahasa Arab, sebagai mashdar dari fi‘il تََعبََّد 

تََعبًُّدا- یَتََعبَُّد – , yang berarti penghambaan diri, ketundukan dan kerendahan

diri,492 kepatuhan, penyembahan, ketaatan kepada Allah swt. Secara

terminologi, di dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan, ta‘abbudi

adalah ketentuan hukum di dalam nash (Alquran dan Sunnah) yang harus

diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Sedangkan

ta‘aqquli, adalah ketentuan nash yang bisa diinterpretasi oleh manusia.493

Menurut Al-Syatibi, arti ta‘abbudi adalah “hanya mengikuti apa

yang telah ditetapkan oleh Syāri‘,”494 atau “sesuatu yang secara khusus

menjadi hak Allah.”495 Muhammad Salam Madkur mengemukakan,

ta‘abbudi adalah semata-mata mengabdi kepada Allah dengan

mengerjakan perintah-perintah-Nya sebagaimana yang termuat di dalam

Alquran maupun Sunnah Rasulullah, tanpa mengubah, mengurangi, atau

menambahnya.496

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa dalam ketentuan

ta‘abbudi manusia hanya menerima ketentuan hukum syariat apa adanya

dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syari’at tersebut. Artinya,

492 Ibn Manzhur, Lisān al-‘Arab, Jilid IV, hal. 262.
493Abdul Azis Dahlan, et al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, hal. 1723. Lihat pula

Hamka Haq, Filsafat Ushul Fiqh (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), hal. 140.
494 Al-Syathibi, al-Muwāfaqāt, Jilid II, hal. 304.
495Ibid, h. 315.
496 Muhammad Salam Madkur, Madkhāl al-Fiqh al-Islām, hal. 18.
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ketentuan nash yang bersifat ta‘abbudi adalah ghair ma‘qūl al-ma‘nā, atau

mutlak, tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar-tawar.

Tegasnya, dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai ta‘abbudi, di mana

manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang telah disebutkan

atau disyariatkan.497 Dalam bidang ini, tidak ada celah bagi manusia untuk

mengubah tata cara pelaksanaan ibadah mahdhah498 berbeda dengan apa

yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., umpamanya dalam pelaksanaan

salat dan haji. Demikian juga, manusia tidak bisa mengubah waktu-waktu

pelaksanaan ibadah mahdhah tersebut, baik waktu salat lima waktu, waktu

puasa Ramadhan, maupun waktu pelaksanaan ibadah haji, di luar waktu

yang telah disyariatkan.

Pemahaman ta‘abbudi di atas, pada dasarnya, selaras dengan hadis

Nabi saw. berikut ini:

ٌد  بْ ا َعْن أَبِي َعاِمرٍ قَاَل َع یًع ٍد َجِم یْ َم ُن ُح ُد بْ َعبْ یَم َو َراھِ بْ ُن إِ نَا إِْسَحُق بْ ثَ و َحدَّ

ِن  ِد بْ يُّ َعْن َسْع ھْرِ فَرٍ الزُّ ُن َجْع ِ بْ ُد هللاَّ بْ نَا َع ثَ و َحدَّ ُن َعْمرٍ لِِك بْ َم ُد الْ بْ نَا َع ثَ َحدَّ

َم بْ  قَاِس ُت الْ َلْ أ یَم قَاَل َس َراھِ بْ َْوَصى إِ َن فَأ َھُ ثََالثَةُ َمَساكِ ٍد َعْن َرُجٍل ل َحمَّ َن ُم

نِي  تْ َر بَ اِحٍد ثُمَّ قَاَل أَْخ ٍن َو ْسَك لُّھُ فِي َم لَِك ُك ُع َذ ھَا قَاَل یُْجَم نْ ٍن ِم َك ْس ثُلُثِ ُكلِّ َم بِ

ْن َعِمَل َعمَ  ََّم قَاَل َم ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع ِ َصلَّى هللاَّ ھِ َعائَِشةُ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ یْ لَ َس َع ًال لَیْ

نَا فَھَُو َردٌّ (صحیح مسلم :  ُر 499)٣٢٤٣أَْم

497Lihat Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, hal. 52.
498Ibadah mahdhah adalah ibadah yang dilaksanakan hanya semata-mata karena Allah,

tidak ada makna secara langsung yang diketahui pada waktu pelaksanaannya, baik unsur maupun
nilai sosialnya. Jalaluddin Rahmat, Islam dalam Perspektif Pemikiran Kontemporer, Cet. I (Ujung
Pandang: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 1997), hal. 6.

499Ibn Hajjaj, Sahīh Muslim, Juz II, hal. 213, hadis nomor 3243. Hadis ini juga diriwayatkan
oleh al-Bukhāri dalam kitab Shahīhnya juz II, hadis nomor 166, Abū Dāwud nomor 4506, Dār al-
Quthni nomor 521. Al-Albani mentahkik bahwa hadis ini sahih. Lihat Muhammad Nāshiruddīn al-
Albāni, Shahīh wa Dha’if al-Jāmī’ al-Shāghir, (Iskandariyah: al-Maktab al-Islāmiy, tth.), juz I,
hal. 1135.
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“Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan ‘Abd
bin Humaid semuanya dari Abu Amir. Abd berkata: telah menceritakan
kepada kami Abdul Malik bin Amru telah menceritakan kepada kami
Abdullah bin Ja’far az-Zuhri dari Sa’ad bin Ibrahim dia berkata: aku
bertanya kepada al-Qasim bin Muhamad tentang seseorang yang memiliki
tiga tempat tinggal, lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat
tinggal.” Said melanjutkan: “Kemudian dia mengumpulkannya menjadi
satu.” al-Qasim menjawab, “Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa
Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa mengamalkan suatu perkara
yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.” (Shahīh Muslim: 3243)

Demikian juga isyarat Allah swt. di dalam surat al-Bayyinah ayat 5:

َ لِیَْعبُُدواإِالأُِمُرواَوَما ینَ لَھُ ُمْخلِِصینَ هللاَّ الةَ َویُقِیُمواُحنَفَاءَ الدِّ َكاةَ َویُْؤتُواالصَّ الزَّ

)٥(اْلقَیَِّمةِ ِدینُ َوَذلِكَ 

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan
ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama yang
lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan
yang demikian itulah agama yang lurus.‟(QS. al-Bayyinah (98): 5).500

Dari ketentuan Alquran dan hadis diatas, muncul kaidah fikih:

501.بدعةفهودليل؛عليهيدللمومابدليل،إالمنهاشيءيشرعفالالتوقیف في العبادة األصل

“Pada dasarnya suatu ibadah tidak boleh dikerjakan, tidak

disyari’atkan sesuatu kecuali ada dalil, jika tidak ada dalil yang

mengisyaratkan suatu perbuatan maka itu adalah bid’ah.”

Dari beberapa dalil yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa

dalam bidang ibadah, manusia bersifat pasif, dalam arti tidak bisa

menetapkan sesuatu ibadah berdasarkan nalarnya. Suatu ibadah harus

didasarkan kepada nash, baik Alquran maupun hadis Nabi saw. Hal ini

dapat dikaitkan dengan berbagai ketentuan ibadah dalam syariat Islam

yang pada umumnya tidak bisa diketahui rahasianya, seperti salat zuhur,

500 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 763.
501Ahmad bin ‘Abdul Halim, Al-Qawāid al-Tauraniyah al-Fiqhiyah, (Bairūt: Dār al-

Ma’rifah, 1399H), juz I, hal. 112.
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‘asar, dan ‘isya masing-masing terdiri dari empat rakaat, salat magrib tiga

rakaat dan salat subuh hanya dua rakaat. Mengenai jumlah rakaat yang

berbeda-beda tersebut, akal manusia tidak akan mampu mengetahui alasan

rasionalnya.

Memang ada sebagian ibadah yang dapat diketahui rahasia dan

manfaatnya bagi manusia secara rasional, seperti zakat dan puasa. Zakat

disyari’atkan agar tercipta keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat.

Puasa disyari’atkan untuk melatih diri menahan nafsu duniawi manusia

yang cenderung tidak terkendali. Artinya, dalam ibadah terkandung juga

nilai rasional walaupun dengan kadar yang lebih kecil. Jelasnya, dasar

pelaksanaan ketentuan hukum dalam ibadah mahdhah lebih cenderung

sebagai tuntutan ibadah semata (li al-ta‘abbud) tanpa harus bertolak dari

dimensi maknawi (ta‘aqqulat)nya.502

Ta‘aqquli ( تعقّلي(  berasal dari fi‘il تعقًُّال –یتعقّل –تعقّل  yang berarti

sesuatu yang masuk akal (rasional).503 Jadi, ta‘aqquli adalah bersifat

ma‘qūl al-ma‘nā, yaitu hukum-hukum yang memberi peluang dan

kemungkinan kepada akal untuk memikirkan, baik sebab maupun illat

ditetapkannya hukum. Kemungkinan ini diberikan agar manusia (mukallaf)

dapat memetik kemaslahatan dari hukum-hukum Allah, baik bagi individu

maupun masyarakat.504

502 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, hal. 228.
503Ibn Manzur, Lisān al-‘Arab, hal. 3046.
504 Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam (Bandung:

PT Al-Ma‟arif, 1986), hal. 362.
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Oleh karena nash-nash yang bersifat ta‘aqquli membutuhkan

pemikiran dalam pelaksanaannya maka ketentuan hukumnya dapat

beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di setiap

zaman dan tempat.505

Perbedaan konsep ta‘abbudi dan ta‘aqquli hanya terletak pada

kemungkinan akal manusia dapat menalar makna maupun hikmah-hikmah

hukum yang terkandung di dalamnya. Pada hakikatnya, hukum yang bisa

dinalar sendiri tidak terlepas dari kerangka ta‘abbudi dan ta‘aqquli dalam

arti luas.506

Konsep ta‘abbudi dan ta‘aqquli di atas berkaitan dengan asumsi

bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai hamba yang harus tunduk dan

patuh kepada-Nya. Untuk itu manusia harus melakukan perbuatan yang

menunjukkan kepatuhan tersebut. Kepatuhan manusia kepada tuhan dapat

dibedakan dalam dua bentuk, yaitu ibadah dan muamalah. Fungsi utama

ibadah adalah mendekatkan manusia kepada Tuhan, yakni beriman

kepada-Nya dan segala konsekuensinya, yang biasa disebut ibadah

mahdhah. Muamalah berlaku menurut tradisi dan kebiasaan (‘ādat), yang

merupakan tulang punggung bagi kemaslahatan hidup manusia, tanpa ini

tatanan kehidupan manusia akan rusak. Jika yang terakhir ini bersifat

duniawi dan dapat dipahami oleh nalar manusia (al-ma‘qūl al-ma‘nā),

505Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, hal. 1723.
506 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, Cet. I, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 156.
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maka yang pertama adalah bersifat ukhrawi dan merupakan kewenangan

mutlak Tuhan (hak Allah).507

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa ta‘abbudi adalah

segala ketentuan hukum Islam atau ketentuan nash (Alquran dan hadis)

yang harus ditaati oleh seorang hamba sebagai wujud penghambaan dan

kepatuhan kepada Allah, bukan karena alasan rasional sehingga bersifat

mutlak. Namun, dalam ibadah tertentu, objeknya bisa mengalami

perluasan. Umpamanya objek zakat yang telah ada di zaman klasik bisa

diperluas sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan bentuk-

bentuk kekayaan manusia. Oleh karena itu, dalam ibadah tetap terkandung

unsur rasional (ta’aqquli) serta dimensi kemaslahatan bagi manusia.

Sedangkan ta‘aqquli, adalah segala ketentuan nash (Alquran dan Hadis)

yang diterima dan ditaati oleh seorang hamba yang mengandung

kemaslahatan berdasarkan daya nalar manusia, sehingga bersifat relatif

sesuai perubahan zaman, tempat dan situasi. Meskipun demikian, hukum-

hukum yang bersifat ta‘aqquli tetap mengandung dimensi ibadah. Oleh

karena itu, muamalah tidak bisa terlepas dari kerangka ta‘abbudi.

2. Ranah Ta’abbudi dan Ta’aqquli

Sebagaimana diuraikan di atas, hukum Islam dalam garis besarnya

dapat dibedakan kepada dua kriteria, yaitu yang bisa dinalar oleh akal

manusia dan yang tidak bisa dinalar akal manusia. Dengan kata lain,

hukum Islam ada yang masuk kedalam ranah ta‘abbudi dan ada yang

507 al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, hal. 215.
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masuk ke ranah ta‘aqquli. Terkait dengan hal tersebut, ulama ushul fiqh

telah sepakat bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah

ibadah mahdhah dan hal-hal yang dharuriyah termasuk kedalam objek

ta‘abbudi.508 Umat Islam tidak boleh melakukan interpretasi terhadap nash

dan hukum-hukum terkait seperti jumlah rakaat salat lima waktu, puasa

Ramadan, kewajiban zakat, dan haji. Semua ketentuan tersebut bersifat

mutlak, manusia dituntut melaksanakannya saja sesuai dengan tuntutan

nash (Alquran dan hadis).

Demikian juga hukum-hukum dharuriyah yang merupakan

kebutuhan primer manusia untuk mempertahankan eksistensinya dan

mengembangkan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam

hal ini, ada lima aspek dharuriyyah yang harus dipelihara umat manusia,

yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.509 Semua ketentuan nash

dalam aspek ini bersifat ta‘abbudi, tidak membutuhkan interpretasi akal

manusia untuk memodifikasi atau mengubahnya.

Di samping itu, ada beberapa aspek dalam hukum keluarga (al-

ahwāl al-syakhsiyyah) yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya

ketentuan batas talak yang dapat dirujuk oleh suami hanyalah dua kali

(QS. al-Baqarah (2): 229), ketentuan tentang batas iddah atau masa tunggu

seorang istri yang ditalak suaminya (QS. al-Baqarah (2): 228, 234), QS. at-

Thalaq (65): 4), sanksi kaffarat terhadap pelaku zhihār dan ila‘ (QS. al-

Baqarah (2): 226), al-Mujadalah (58): 2-4). Semua yang disebutkan sudah

508Lihat Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1723.
509Muhammad Abū Zahrah, Ushūl al-Fiqh, hal. 484.
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dijelaskan Allah swt. secara gamblang dan teperinci, sehingga tidak ada

peluang untuk menggunakan nalar.

Termasuk juga dalam objek ta‘abuddi adalah hal-hal yang

berkaitan dengan akhlak yang bersifat permanen, misalnya kewajiban anak

berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut tidak dapat

berubah walau salah satu atau kedua orang tuanya telah murtad sekalipun.

Hal tersebut ditegaskan Allah swt. dalam surat al-Isra’ (17): 23 sebagai

berikut:

اإِْحَسانًاَوبِاْلَوالَِدْینِ إِیَّاهُ إِالتَْعبُُدواأَالَربُّكَ َوقََضى أَوْ أََحُدھَُمااْلِكبَرَ ِعْنَدكَ یَْبلَُغنَّ إِمَّ

)٢٣(َكِریًماقَْواللَھَُماَوقُلْ تَْنھَْرھَُماَوالأُفٍّ لَھَُماتَقُلْ فَالِكالھَُما

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Jika
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia
lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah engkau
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau
membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang
baik.”(QS. al-Isra’ (17): 23)510

Kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya itu

merupakan salah satu bentuk akhlak yang bersifat permanen atau qath’iy

sebab tidak terbuka peluang anak boleh durhaka kepada kedua orang

tuanya. Namun demikian, dalam penerapan nash yang qath’iy mengalami

perbedaan pendapat di kalangan Sahabat.

Para Sahabat juga berbeda pendapat tentang objek ta‘abbudi. Pada

masa Nabi saw. sebagian kecil Sahabat seperti Bilal bin Abi Rabah (W. 20

H/641 M) menganggap semua perintah dan larangan Nabi, baik dalam

510Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 313.
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masalah ibadah maupun muamalah duniawi adalah sunnah yang harus

ditaati (ta‘abbudi bi al-nushūsh). Namun, sebagian besar sahabat

memandang objek ta‘abbudi hanyalah yang berkaitan dengan masalah

ibadah mahdhah. Mereka tidak terikat pada nash-nash yang berkaitan

dengan muamalah duniawi. Karena itu, mereka menggunakan nalar dalam

mencari cara pelaksanaan yang lebih cocok dengan kondisi mereka.

Pertimbangan utamanya adalah kepentingan masyarakat dan nilai keadilan.

Tokoh utama dalam hal ini adalah Umar bin Khattab (w. 23 H/644 M).511

Dalam beberapa masalah, Umar tidak melaksanakan nash yang

secara tegas disebutkan oleh Allah swt. dan Nabi Muhammad saw., karena

kasus yang dihadapinya tidak sama dengan yang dimaksud ayat atau

terdapat syubhat (pertentangan dua dalil dalam kasus yang sama). Atas

dasar ini, illatnya sudah berbeda, yang berakibat hukumnya pun berbeda.

Umar berijtihad sendiri sesuai dengan tuntunan agama yang saat itu sudah

meluas dengan tetap menjadikan illat sebagai dasar pertimbangan.

Misalnya, Umar tidak membagi tanah rampasan perang kepada tentara

muslim, tidak memberi zakat kepada muallaf (karena menurutnya mereka

tidak termasuk golongan muallaf yang disebutkan dalam surat at-Taubah

ayat 60, dan Umar menetapkan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus oleh

seseorang sebagai talak tiga, bukan talak satu sebagaimana yang

dipraktikkan Nabi saw. Dalam hal ini, Umar memandang bahwa kasus-

kasus yang muncul di zamannya banyak yang tidak cocok dengan

511Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1724.
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substansi yang dikandung nash. Umar lebih memperhatikan tujuan/hikmah

diturunkannya syariat Islam (maqāshid al-syarī‘ah) daripada makna lahir

nash itu sendiri.512

Kebijakan yang tidak sejalan dengan makna tekstual nash juga

pernah dilakukan Ali bin Abi Talib (w. 40 H/661 M). Ia mendera orang

yang meminum khamar sebanyak 80 kali, berbeda dengan yang dilakukan

Nabi saw., yaitu 40 kali dera. Ia melakukan ijtihad dengan menyamakan

orang yang meminum khamar dengan pelaku qażaf. Alasannya adalah

karena peminum khamar disebabkan kehilangan kesadarannya sering

berkata dusta. Sama halnya dengan orang yang berdusta menuduh orang

lain berzina. Di samping itu, dengan hukuman dua kali lipat, Ali ingin

membuat pelakunya sadar dan bertobat.513

Dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan pandangan sahabat

melahirkan aliran rasionalis dan aliran literalis dalam sejarah pembentukan

hukum Islam.514 Aliran rasionalis (ahl al-ra’y) memandang bahwa

ketentuan nash yang bersifat ta‘abbudi sedikit sekali dan ijtihad dengan

metode qiyās atau istihsān harus dikembangkan. Di sisi lain, aliran

tekstualis memandang, bahwa pada dasarnya nash-nash tersebut bersifat

ta‘abbudi, kecuali ada petunjuk yang menyatakan lain. Misalnya, ahl al-

ra’y berpendapat bahwa membasuh bejana yang dijilati anjing sebanyak

tujuh kali, sekali di antaranya dengan tanah adalah ma‘qūl al-ma‘nā.

512 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Islāmiy wa ‘Adillatuhu, hal. 132.
513Ibid.
514Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam dan Relevansinya bagi

Pembangunan Hukum Nasional, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 129-130.
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Sebab menurut mereka, illat (alasan) pembasuhan tersebut adalah karena

najis dalam mulut anjing, dengan tujuan agar najisnya hilang dari bejana.

Jika dengan selain tanah dan disiram tidak sampai tujuh kali sudah

membersihkan bejana, maka sudah mencukupi. Pembasuhan dengan air

dan tanah bukanlah satu-satunya alternatif. Di pihak lain, al-Zuhri (w. 124

H/742 M), Imam Malik (w. 179 H/795 M), Imam Syafi’I (w. 204 H/819

M), dan Daud al-Zahiri (w. 883 M) berpendapat bahwa masalah ini adalah

ta‘abbudi dan tidak dapat diijtihadkan. Karenanya, pembasuhan bejana itu

harus tetap tujuh kali dan sekali di antaranya dengan tanah, serta tidak

dapat diganti dengan yang lain.515

Sebaliknya, masalah muamalah merupakan objek ta‘aqquli yang

paling dominan. Ketentuan dalam nash meskipun tegas masih dapat

diijtihadkan. Umpamanya, kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-

laki dan dua orang perempuan dalam transaksi bisnis sebagaimana

dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282, menurut sebagian besar ulama

bukanlah hal yang mutlak. Dalam hal ini, yang ditekankan adalah

tercapainya kebenaran dan ditegakkannya bisnis secara baik dan jujur serta

terhindar dari tipu daya.516

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa objek ta‘abbudi

adalah ibadah mahdhah, sedangkan objek ta‘aqquli adalah muamalah dan

ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang dilakukan di samping

merupakan alat komunikasi dengan Tuhan juga secara langsung

515Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1724.
516 Ibid.
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merupakan alat komunikasi sosial dengan sesama manusia. Ketika

seseorang membayar zakat, sedekah, infak, maka ia telah melakukan

komunikasi dengan Tuhan (ibadah), serta sekaligus menjalin hubungan

harmonis melalui pemberian bantuan kepada sesama manusia (ibadah

sosial).517

Meskipun dalam ibadah mahdhah tidak dapat diketahui illat

tersebut secara pasti namun dalam tataran tertentu minimal bisa ditelusuri

makna filosofisnya, misalnya ketentuan membasuh bejana yang dijilati

anjing sebanyak tujuh kali, dan salah satu di antaranya menggunakan

tanah. Ijtihad dalam hal ini bukan untuk mengubah ketentuan hukumnya

namun justru untuk lebih menguatkan keyakinan dalam mentaati ketentuan

hukum yang ta‘abbudi itu.

3. Implikasi Ta’abbudi dan Ta’aqquli terhadap Perkembangan Hukum

Islam

Ibadah, karena bersifat ta‘abbud murni, harus diterima oleh

manusia sebagaimana telah ditetapkan sebagai syariat. Batasan-batasan

syariat menyangkut taharah dan salat misalnya, harus ditaati tanpa terlebih

dahulu memikirkan alasannya dan tujuannya. Tidak perlu dipertanyakan

mengapa daging babi, bangkai, dan darah haram dikonsumsi, mengapa

tayamum yang menggunakan debu dapat menjadi pengganti air untuk

bersuci. Hal yang dapat dipahami dari soal ibadah hanyalah kepatuhan

pada perintah Allah, merendahkan diri kepada-Nya dan mengagungkan-

517Jalaluddin Rahman, Islam dalam Perspektif, hal. 7.
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Nya. Kepatuhan itulah yang menjadi illat bagi diperintahkannya suatu

ibadah,518 walaupun sesungguhnya di balik kepatuhan tersebut terdapat

kemaslahatan bagi manusia juga.

Berbeda halnya dengan muamalah yang disebut al-Syatibi sebagai

kebiasaan universal (‘adat) yang maknanya dapat dipahami oleh nalar,

maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar. Illat dari

muamalah dapat dirasionalkan dengan melihat ada atau tidak adanya

maslahat bagi kehidupan manusia. Karena itu, sesuatu dilarang jika tidak

terdapat maslahat di dalamnya dan dibolehkan bahkan diperintahkan jika

di dalamnya terdapat maslahat. Misalnya transaksi uang dengan uang yang

sejenisnya, dalam arti jual beli, dilarang dalam hukum Islam sebab

memang tidak ada manfaat yang dapat diperoleh. Tetapi, jika transaksi itu

dilaksanakan dalam urusan utang-piutang, maka syari’at membolehkan

dan memerintahkannya sebab di dalamnya terdapat manfaat bagi

manusia.519 Kasus-kasus lain dalam muamalah yang maknanya dapat

dirasionalkan disebutkan oleh syariat dalam beberapa dalil, antara lain:

Dalam surat al-Baqarah ayat 188:

أَْمَوالِ ِمنْ فَِریقًالِتَأُْكلُوااْلُحكَّامِ إِلَىبِھَاَوتُْدلُوابِاْلبَاِطلِ بَْینَُكمْ أَْمَوالَُكمْ تَأُْكلُواَوال

)١٨٨(تَْعلَُمونَ َوأَْنتُمْ بِاإلْثمِ النَّاسِ 

“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 dapat memakan sebagian harta orang
lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah (2):
188).520

518Ibid., hal. 300 dan 308.
519Al-Syatibi, Al-Muwāfaqāt, hal. 305.
520Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal.31.
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Surat al-Maidah ayat 91:

ْیطَانُ یُِریدُ إِنََّما َویَُصدَُّكمْ َواْلَمْیِسرِ اْلَخْمرِ فِيَواْلبَْغَضاءَ اْلَعَداَوةَ بَْینَُكمُ یُوقِعَ أَنْ الشَّ

ِ ِذْكرِ َعنْ  الةِ َوَعنِ هللاَّ )٩١(ُمْنتَھُونَ أَْنتُمْ فَھَلْ الصَّ

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan
menghalang-hanlangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan
salat, maka tidakkah kamu mau berhenti”(QS. al-Maidah (5): 91).521

Dalam hadis Rasulullah saw.:

تَكِيُّ وَ  َع بِیعِ الْ نَا أَبُو الرَّ ثَ نَا أَیُّوُب َحدَّ ثَ دَّ ٍد َح یْ ُن َز اُد بْ نَا َحمَّ ثَ دَّ ٍل قَاَال َح اِم أَبُو َك

رٍ  ََّم ُكلُّ ُمْسكِ ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع ِ َصلَّى هللاَّ َر قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ِن ُعَم َعْن نَافِعٍ َعْن ابْ

یَا فَمَ  نْ َر فِي الدُّ َخْم َب الْ ْن َشرِ رٍ َحَراٌم َوَم ٌر َوُكلُّ ُمْسكِ َْم َخْم نُھَا ل ِم ُْد اَت َوھَُو ی

ةِ (صحیح مسلم :  ھَا فِي اْآلِخَر بْ َر ْم یَْش تُْب لَ 522)٣٧٣٣یَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu ar-Rabi’ al-‘Ataki dan Abu
Kamil keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin
Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar
dia berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Setiap yang memabukkan
adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa
meminum khamar di dunia kemudian ia mati, sedangkan ia biasa
meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan
meminumnya di akhirat.” (Shahīh Muslim: 3733)

Dalam hadis lain, Nabi melarang jual beli gharar:

یٍد  ُن َسِع یَْحیَى بْ یَس َو رِ ُن إِْد ِ بْ ُد هللاَّ بْ نَا َع ثَ بَةَ َحدَّ یْ ُن أَبِي َش نَا أَبُو بَْكرِ بْ ثَ و َحدَّ

ا ُن َحْربٍ َو ُر بْ یْ ثَنِي ُزھَ ِ ح و َحدَّ ِد هللاَّ یْ بَ ةَ َعْن ُع َُساَم أَبُو أ نَا َو َ ث دَّ َّفْظُ لَھُ َح لل

َْعَرجِ َعْن أَبِي  اِد َعْن اْأل نَ ثَنِي أَبُو الزِّ دَّ ِ َح ِد هللاَّ یْ بَ یٍد َعْن ُع ُن َسِع یَْحیَى بْ

عِ  یْ َعْن بَ َحَصاةِ َو عِ الْ یْ ََّم َعْن بَ ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع ِ َصلَّى هللاَّ ةَ قَاَل نَھَى َرُسوُل هللاَّ َر یْ ھَُر

َغَررِ (صحیح مسلم : 523)٢٧٨٣الْ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’ad

521Ibid., hal. 131.
522Hadis ini sahih dan sudah ditahkik oleh al-Albani. Lihat Muhammad Nāshiruddīn al-

Albāni, Shahīh wa Dha’if Sunan an-Nasā-i, juz 12, hal. 173.
523 Hadis ini sahih dan sudah ditahkik oleh al-Albāni. Ibid., juz 10, hal. 90.
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serta Abu Usamah dari Ubaidillah, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah
menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah
menceritakan kepadaku Abu Az-Zinad dari al-A’raj dari Abu Hurairah dia
berkata: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu
jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsure
penipuan.” (Shahīh Muslim: 2738)

Nash Alquran maupun hadis di atas menunjukkan secara jelas

bahwa dalam masalah muamalah, syariat tetap mempertimbangkan ada

tidaknya maslahat yang dikandung perbuatan yang dapat ditangkap oleh

nalar.

Keterangan di atas menunjukkan perbedaan yang jelas antara

ibadah dan muamalah. Makna yang terkandung dalam semua ibadah,

terutama ibadah mahdhah, tidak dapat diketahui kecuali dengan informasi

wahyu, yang harus diterima dan dilaksanakan oleh manusia dengan penuh

kepatuhan. Di sisi lain, makna yang terkandung dalam muamalah dapat

diketahui oleh akal, bahkan menurut al-Syatibi, sebelum datang syariat,

akal sudah dapat mengetahui kemaslahatan yang terkandung dalam

berbagai bentuk dan jenis muamalah.524

Dengan demikian, fungsi syariat dalam soal ibadah berbeda dengan

fungsi syariat dalam muamalah. Dalam ibadah, fungsi syari‟at sebagai

mubtadi‘ (pembentuk) dan munsyi‘ (pencipta) hukum, sedangkan dalam

muamalah yang maknanya sudah dapat diketahui oleh akal, syariat hanya

berfungsi sebagai mutammimah (penyempurna). 525 Fungsi syariat sebagai

mubtadi‘ dan munsyi‘ dalam soal ibadah disebabkan karena akal manusia

524Al-Syatibi, Al-Muwāfaqāt, hal. 311
525Jalaluddin Rahman, Islam dalam Perspektif, hal. 377-379.
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tidak memiliki kewenangan menentukan bentuk-bentuk ibadah. Karena

itu, sebelum datangnya syariat Islam, pada mulanya orang hanya

dibolehkan berpegang pada bentuk-bentuk ibadah yang terdapat dalam

syariat sebelumnya. Setelah datang syariat Islam, barulah tata cara ibadah

mengacu kepada ketentuan syariat Islam yang disampaikan melalui

Alquran dan Sunnah.526

Perbedaan antara fungsi syariat sebagai “penyempurna” dalam

muamalah dan sebagai “pencipta” dalam ibadah tampak juga dalam

metode perintah syariat itu sendiri. Menurut al-Syatibi, pada umumnya

perintah menyangkut muamalah yang keuntungannya dapat dirasakan

langsung oleh manusia, tidak menggunakan istilah wajib. Hal ini

disebabkan adanya tabiat manusia yang mendorongnya secara alami untuk

memperoleh kebutuhannya sehingga dengan sendirinya manusia merasa

perlu melaksanakan perintah itu, meskipun tidak ditegaskan sebagai

kewajiban. Tabiat yang mendorong manusia itu berdasar pada

pengetahuan manusia mengenai kemaslahatan yang dapat diperolehnya

dari suatu muamalah. Misalnya berkenaan dengan keluarga dan

perkawinan, perumahan, sandang, jual beli dan sewa menyewa, telah

diketahui kegunaannya oleh manusia sebelum datang perintah syariat.

Meskipun demikian, pada dasarnya seluruh aspek yang menyangkut

kemaslahatan manusia adalah wajib secara universal (kulli).527

526Ibid., hal. 304 dan 344.
527Jalaluddin Rahman, Islam dalam Perspektif., hal. 182
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Lain halnya dengan ibadah yang manfaatnya tidak langsung dapat

dirasakan oleh manusia pada umumnya, dan menurut tabiatnya manusia

tidak merasa berhajat untuk melakukannya. Perintah syariat biasanya

dilakukan dalam bentuk wajib, dan larangan dipahami untuk keharaman.

Ibadah salat misalnya, datang dengan metode seperti ini karena manusia

merasa tidak memperoleh keuntungan langsung akibat melakukan salat.

Salat dilakukan semata-mata karena kepatuhan kepada syariat (ta‘abbud

murni kepada Tuhan). Dengan kata lain, tanpa perintah yang tegas dan

keras, seseorang akan enggan melakukan salat. Karena itulah dalam

menjelaskan kewajiban salat lima waktu, di dalam Alquran dan Sunnah

terdapat berbagai ungkapan, baik berupa perintah maupun ancaman bagi

yang melalaikan salat, serta kebahagiaan bagi yang mendirikan salat secara

konsisten.

Syariat sebagai penyempurna dalam soal muamalah, disamping

berfungsi untuk merinci kemaslahatan yang telah diketahui manusia,

sekaligus juga memberi nilai ta‘abbud pada muamalah, sehingga setiap

muamalah tidak bersifat duniawi semata, walaupun nilai ta‘aqquli padanya

tetap dominan. Nilai ta‘abbudi yang terdapat dalam muamalah, walaupun

hanya sedikit dan tidak dominan, harus dipatuhi oleh manusia,

sebagaimana mereka mematuhi ta‘abbud yang ada sepenuhnya dalam

ibadah.528 Dalam hal ini, syariat bermaksud mewujudkan kemaslahatan

pada sebagian sisi muamalah yang terkadang tidak dipahami oleh manusia.

528Ibid., hal. 311.
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Karena itu akal harus membenarkan dan menerimanya dengan senang hati

walaupun tidak dapat memahami.

Dalam penerapan konsep ta‘abbudi dan ta‘aqquli tersebut,

perbuatan manusia terbagi dalam tiga macam:529

1. Perbuatan yang di dalamnya hanya terdapat hak Allah saja, yang

dengan sendirinya bersifat ta‘abbud murni, yaitu semua ibadah.

2. Perbuatan yang di dalamnya terdapat hak Allah dan hak hamba

bersama-sama, tetapi bobot hak Allah lebih besar. Misalnya, berkenaan

dengan pemeliharaan jiwa. Meskipun kelestarian hidup manusia

merupakan hak asasi manusia, hak tersebut berada di tangan Allah.

Karena itu, dilarang membunuh orang lain dan membunuh diri sendiri,

atau meminta bantuan tenaga medis (dokter) untuk mengakhiri hidup

sendiri, yang dalam dunia kedokteraan modern dikenal dengan

euthanasia.530

3. Perbuatan yang di dalamnya terdapat hak hamba dan hak Allah, tetapi

bobot hak hamba lebih besar. Dalam hal ini, akal besar peranannya

untuk memahami arti kemaslahatan yang dikandungnya, misalnya

kemaslahatan yang terkandung dalam perdagangan.

529Al-Syatibi, Al-Muwāfaqāt, hal. 312.
530Euthanasia dalam bahasa Arab dikenal dengan qatl al-rahma atau taysīr al-maut. Lihat

Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Cet. I (Jakarta: Gema
Insani Press, 2003), hal. 176-177. Euthanasia yang merupakan bentuk pembunuhan adalah
eutahanasia aktif, yang dilakukan dokter atas permintaan pasien dan atau keluarganya, yang secara
aktif melakukan tindakan yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Lihat Ibid., hal. 180.
Sementara eutahanasia pasif, menurut Yusuf Qaradhawi bukan pembunuhan. Lihat Yusuf
Qaradhawi, Hādy al-Islāmi Fatāwi Mu‘āsyirah, Terj. As‟ad Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer,
Jilid 2, Cet. II (Jakarta: PT Gema Insani Press, 1996), hal. 753-754.
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Berdasarkan uraian di atas, maka keharusan membasuh bejana

yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali dan salah satu di antaranya dibasuh

dengan tanah, pada hakikatnya memiliki nilai kemaslahatan bagi manusia.

Menurut hasil penelitian seorang orientalis, suatu wadah yang dikenai air

liur anjing ternyata mengandung kuman penyakit (rabies) yang anehnya

hanya bisa dihilangkan apabila dicuci dengan tanah. Kesimpulan tersebut

didasarkan pada eksperimen yang dilakukannya dengan meletakkan dua

wadah yang dijilat anjing di bawah mikroskop. Masing-masing bejana

tersebut dicuci sebanyak tujuh kali. Salah satunya dicuci dengan deterjen

dan yang lainnya dicuci dengan air dicampur dengan tanah. Ternyata,

wadah bekas jilatan anjing yang dicuci dengan deterjen masih tampak

kuman penyakit, sementara wadah yang dicuci dengan air bercampur tanah

terlihat bersih dalam pengamatan di bawah mikroskop.531

Dalam hal berkenaan dengan ibadah, perintah Allah swt. harus

dilaksanakan apa adanya tanpa menambah dan menguranginya. Hal ini

karena Allah swt. lebih tahu pasti apa yang Dia inginkan untuk hamba-

Nya.532 Dalam hal ini pula, konsep ta‘abbudi dapat dipandang sebagai

divine law (hukum Tuhan)533 secara mutlak.

531Abdul Wadud Syalabi, Kaifa Ara Allah. Walaupun hasil penemuan ini bukan alasan
sebenarnya disyariatkannya mencuci tempat bekas jilatan anjing dengan tanah, setidaknya akan
menjadi alasan rasionalnya sehingga perintah dalam mencuci bekas jilatan anjing dengan tanah
dalam hadis Nabi saw. ini untuk menghilangkan najis pada air liur anjing atau menghilangkan
virus rabies menurut kedokteran.

532Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul
Haris bin Wahid dengan judul Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab
Sunni, Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 277.

533Madjid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, terj. Kuswanto dengan judul
Perang dan Damai dalam Hukum Islam (Yogyakarta: Tarawang Press, 2002), hal. 20.
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Sebaliknya, dalam urusan muamalah, walaupun memuat nilai

ta‘abbudi, akan tetapi dalam penerapannya dapat mengalami perubahan

sesuai dengan prinsip kemaslahatan manusia. Model pakaian sebagai

bagian dari muamalah bukanlah bagian dari ta‘abbudi yang harus ditaati,

karena di sini unsur ta‘aqquli yang lebih dominan. Misalnya, terdapat

hadis yang menganggap panjangnya pakaian laki-laki di bawah mata kaki

sebagai tindakan dosa. Dalam hal ini, secara rasio dan hakikat hukum

Islam, bukan panjangnya pakaian yang dikenakan seseorang yang

menyebabkan dia berdosa, akan tetapi lebih disebabkan oleh

“kesombongan”nya saat mengenakan pakaian tersebut. Sebaliknya,

manusia dapat berijtihad dalam kaitannya dengan hal-hal yang menjadi

“alat” dalam pelaksanaan ibadah, misalnya pakaian untuk penutup aurat

saat salat. Dalam hal ini, salat bersifat ta‘abbudi sedangkan pakaian untuk

salat bersifat ta‘aqquli. Ketentuan salat bersifat absolut, sedangkan

pakaian yang dikenakan saat salat bersifat relatif, dapat berubah mengikuti

irama perubahan sosial.534 Tata cara salat, tawaf, jumlah rakaat salat, dan

penentuan waktu salat, puasa, haji bersifat permanen, tidak bisa diubah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan hukum

yang murni bersifat ta‘abbudi tidak bisa diubah berdasarkan rasio, namun

memahami rahasia dan hikmah di balik suatu ta‘abbudi tidak berarti

mengubah ketentuan ta‘abbudi tersebut. Begitu pula memperluas objek

534Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emasipatoris,
Cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 189.
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suatu ibadah mahdhah yang bersifat ta‘abbudi, sangat dimungkinkan dan

hal ini berimplikasi terhadap perkembangan hukum Islam.

Zakat adalah salah satu ibadah yang bersifat ta‘abbudi, namun

objeknya dalam konteks sekarang bisa diperluas, seperti zakat profesi atau

jasa dan zakat barang mewah. Walaupun tergolong ibadah mahdhah,

ibadah zakat mempunyai nilai kemaslahatan bagi manusia (fungsi sosial)

sehingga perluasan objek zakat bisa menggunakan pendekatan ta‘aqquli.

Dalam konteks ini, ibadah zakat merupakan ta‘abbudi yang memiliki

unsur ta‘aqquli. Karena suatu jenis ibadah dapat dianggap (memiliki)

ta‘aqquli jika intervensi nalar amat dimungkinkan, dan dalam

perkembangannya terjadi perubahan, atau ada pemahaman yang dapat

mengakibatkan terjadinya pergeseran aplikasi, seperti tempat salat ‘Id,

jumlah rakaat salat tarawih, azan Jum’at, benda untuk zakat fitrah, jenis

harta yang wajib dizakatkan, status asnaf, dan sebagainya.535

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat

dikomperasikan antara konsep ta’aqquli dan ta’abbudi sebagaimana tabel

berikut ini:

Tabel IV. 1

Perbandingan antara Konsep Ta’abbudi dan Ta’aqquli

535Muhammad Abū Zahrah, Ushūl al-Fiqh, hal. 156.

No Ta’abbudi Ta’aqquli

1. Segala ketentuan nash (Alquran

dan hadis) dalam bidang ibadah

Segala ketentuan hukum Islam atau

ketentuan nash (Alquran dan
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yang harus diterima dan ditaati

sebagai wujud penghambaan dan

kepatuhan kepada Allah swt,

walaupun tidak diketahui alasan

dan tujuannya secara rasional.

hadis) yang diterima dan ditaati

oleh seorang hamba karena

mengandung maslahat bagi

manusia berdasarkan nalar/rasio

manusia.

2 ketaatan mutlak, bersifat

nonrasional, namun memiliki

nilai ta‘aqquli (kemaslahatan

bagi manusia, baik yang telah

maupun belum diketahui)

ketaatan terhadap aturan bersifat

rasional dan mengandung maslahat

yang umumnya telah diketahui

manusia, namun mengandung unsur

ta‘abbudi.

3 Objeknya ibadah mahdhah,

ketentuan yang bersifat dharūriy

dan qath’iy, yang berkaitan

dengan ibadah, serta ketentuan

akhlak yang bersifat permanen

Objeknya adalah masalah

muamalah, termasuk juga nash-

nash zhanniy yang tidak berkaitan

dengan ibadah.

4 Bersifat statis, sehingga tidak

bisa menggunakan ijtihad untuk

mengubah tatacara, waktu, dan

tempat pelaksanaan ibadah

mahdhah.

Bersifat dinamis, sangat berpeluang

dikembangkan melalui ijtihad.

5 Keberadaannya adalah untuk

menjaga kemurnian ibadah

dalam Islam.

Keberadaannya memberi kontribusi

yang lebih besar terhadap

perkembangan hukum Islam.

6 Mempunyai implikasi terhadap

perkembangan hukum Islam

Mempunyai implikasi terhadap

perkembangan hukum Islam
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Tabel di atas menunjukkan perbedaan yang mendasar antara

konsep ta‘abbudi dan ta’aqquli. Meskipun demikian, antara keduanya

terdapat saling keterkaitan, saling melengkapi, dan mempunyai implikasi-

implikasi yang penting terhadap perkembangan hukum Islam. Konsep

ta’abbudi hadir untuk menjaga kemurnian ibadah, sedangkan konsep

ta’aqquli menjadikan hukum Islam berlaku di setiap kondisi, situasi,

tempat, dan zaman.


