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BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Fiqh Lingkungan

Fiqh lingkungan (fiqh al-Bi’ah ) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari

dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al-

bi`ah. Secara bahasa “fiqh” berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti

al-‘ilmu bis-syai`i (pengetahuan terhadap sesuatu), al-fahmu (pemahaman)

Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum

syara’ yang bersifat praktis yang diambil daridalil-dalil tafshili (terperinci).24

Adapun  kata “al-bi`ah” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.25

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqh al-Bi’ah atau fiqih

lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang

ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk

tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.26

Fiqih Bi’ah (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam

dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan.

Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi

24Ali Yafiie, Merintis Fiqh lingkungan Hidup,(Jakarta: UFUK Press,2006), h.22
25 Bahri Ghazali, Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam,(Jakarta: Pedoman Ilmu

Jaya,1996), h.25
26Asyhari Abta,Fiqh Lingkungan,(Jakarta: Gema Insani Press,2006), h.76-78
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air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan

dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh

ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama.

Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk

Tuhan yang bernilai ibadah.27

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan

tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar

sunnatullah, mengingkari eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus

melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini.Paradigma berfikir

konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang

dimaksudkan dengan ‘paradigma fiqih lingkungan’, tentu dalam pengertiannya

yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang

signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu melalui

penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan-

persoalan baru dan aktual.28

Adapun pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat dii

dalam ajaran Islam, ada istilah Khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah

SWT untuk menjaga atau pengemban amanat Allah SWT untuk mrnjaga atau

memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentiingan kemanusiaan.

Artinya, manusia bertanggung jwab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan

keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.

27Sukarni, Fiqh Lingkungan Hidup,(Jakarta:Pustaka Ilmu,2011), h.212
28 Ibid, h.223
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Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuan-

Nya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah SWT tidak menciptakannya

dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan

yang benar.29 Alama adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup.

Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan, dan lain-lain) senantiasa

bertasbih kepada Allah dengan cara sendiri-sendiri. Allah SWT senantiasa

mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak

melampaui batas dalam neraca yang diterapkan), dan menyuruh kita agar menjaga

(menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusia

dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.

“Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan

suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu”. Itulah ayat yang sering

diulang-ulang di banyak tempat di Al-Qur’an. Demikian kerangka pandangan

Islam tentang lingkungan hidup.30

Fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (al-‘ulum asy-

syari’ah) yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam sebenarnya telah

menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi

wacana lingkugan hidup (al-bi’ah al-hayatiyyah) tidak dibahas dan dikaji secara

29Abdul Majid bin Aziz, Al-Qur`an dan Sunnah Tentang IPTEK, (Jakarta: Gema Insani
Press,1997), h.194

30Mujiono Abdillah,Fiqh lingkungan,(Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan
YKPN,2005), h.46
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khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa bagian dalam pokok-

pokok bahasan ilmu fiqh itu.31

Ada 4 pilar pembahasan dari fiqh itu sendiri yang berkaitan dengan

penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:

 Rub’u al-ibadat, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.

 Rub’u al-Mualamat, hubungan menata hubunngan dengan sesama.

 Rub’u al-Munakahat, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.

 Rub’u al-Jinayat, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin

keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

Dari keempat pilar ini maka akan menciptakan suatu lingkungan hidup

yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir dan bathin, dunia

dan akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut sa’adat al-darayn

(kebahagiaan dunia-akhirat).32

B. Urgensi Fiqh Lingkungan

Al-Qur’an telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk

bersikap ramah terhadap bumi, sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup

manusia dan makhluk hidup lainnya . Informasi tersebut memberikan sinyal

bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar

tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, karena hal itu adalah

amanah Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Dengan kata lain, Islam telah

31Ali Yafiie,op.cit, h.42
32M. Quraish Shihab,Wawasan al-Qur`an,(Bandung: Mizan,1996), h 297
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memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala

hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Karenanya, untuk menghambat

percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan harus terus

dilakukan.

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya,

hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama

manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka

perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan

pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui

sebuah ajaran religiyang sesuai dengan hukum-hukum syara’. Perumuskan dan

pengembangan sebuah fiqh lingkungan (fiqh al-bi’ah) menjadi suatu pilihan urgen

di tengah krisis-krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan

penggunaan teknologi.33

Dalam rangka menyusun fiqh lingkungan ini (fiqh al-bi’ah), ada beberapa

hal yang perlu diperhatikan:

1.Rekonstruksi makna khalifah.

Dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini

tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk

membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan

demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis

mencoreng atribut manusia sebagai khalifah34 (QS. al-Baqarah/2: 30). Karena,

walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan

33Mujiono Abdillah,op.cit, h.65
34 M. Quraish Shihab,Membumikan al-Qur`an sebagai Fungsi dan Peran Wahyu dalam

Kehidupan masyarakat,(Bandung: Mizan,1996), h.295
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menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam

merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan

akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A’raf/7: 56).

             
   

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat
kepada orang-orang yang berbuat baik.(Q.S al-`Araaf:56)

2.Ekologi sebagai doktrin ajaran.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam Ri’ayah al-

Bi’ah fiy Syari’ah al-Islam, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan

menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syari’ah). Karena memelihara

lingkungan sama hukumnya dengan maqashid al-syari’ah. Dalam kaidah Ushul

Fiqh disebutkan, ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun (Sesuatu yang

membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).35

3. Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufr al-bi’ah).

Merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap

kebesaran Allah (QS. Shaad: 27).

                   
 

35Yusuf al-Qardhawi, Ri’ayah al-Bi’ah fiy Syari’ah al-Islam,(Kairo: Dar al-Syuruq,2001),
h.256
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Artinya: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara
keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir,
Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.(Q.S
Shaad:27)

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia

merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan

perusakan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-

orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat

yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini36 (QS.

Ibrahim/14: 7).

               
 

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya
jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika
kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(Q.S
Ibrahim:7)

C. Pemeliharaan Lingkungan  dalam Fiqh Lingkungan

Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al-Bi'ah) dan penanganannya

(penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral

untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang

ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada

dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan

manusia supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat

dilepaskan dari tanggung jawabnya dan merupakan amanat yang diembannya

36 M.Quraish Shihab,op.cit h. 297
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untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang

Maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani

hidup di bumi ini harus ada  dua  hal yang dilakukan oleh manusia supaya

lingkungan dan alam ini tidak dirusak lagi sebagai berikut:

1. Penguatan Nilai Intelektual dan Spiritual

Keberhasilan suatu proyek konservasi/pelestarian lingkungan, sangat

ditentukan oleh dimensi intelektual dan spiritual. Dua aspek ini yang

menggerakkan tindakan-tindakan seorang manusia dan menentukan kualitas serta

motivasi kesadarannya. Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap

konservasi lingkungan dan pemecahan-pemecahannya akan menentukan masa

depan lingkungan hidup manusia. 37

Ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek

intelektual dan spiritual diantaranya dalam konsep tauhid, khalifatullah fil-ardh,

syukr, akhirat, ihsan, amanat dan rahmatan lil ‘alamin. Tauhid adalah matrik atau

acuan seluruh tindakan manusia terhadapp Tuhan dan alam, karena itu

memancarkan aspek khalifatullah fil ardh yang secara bertanggung jawab

mengelola dan memanffaatkan sumber daya alam secara baik dan seimbang.

Pengelolaan ini dilakukan sebagai rasa syukr atas Sang Pencipta dan bentuk belas

kasih atau rahmatan lil ‘alamin kepada alam lingkungan. Operasi dan

implementasi tauhid, syukr, khalifatullah, dan sikap belas kasih adalah

manifestasi dari amanat dan sikap ihsan. Dengan deikian amal-amal mereka pada

akhirnya akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat.

37Mujiono Abdillah, Epistimologi Syara`mencari format baru Fiqh
Indonesia,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2000), h.164
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Yusuf Qardhawi menguraikan konsep ihsan sebagai pilar konservasi

lingkungan yang didefinisikan ke dalam dua pengertian: (1) melindungi dan

menjaga dengan sempurna; (2) ihsan berarti memperhatikan, menyayangi,

merawat serta menghormati. Qardhawi tidak menjelaskan secara tegas bagaimana

konsep ihsan beroperasi.38

2. Penguatan konsep Maslahah dalam Fiqh lingkungan

Konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para intelektual muslim

mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan

situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan untuk membangun fiqh

lingkungan, yakni mashlahah dan maqasid asy-syari’ah. Konsep mashlahah

berkaitan sangat erat dengan maqasid asy-syariah, karena dalam pengertian

sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat maqasid asy-syariah.

Contoh konkrit dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total

terhadap lima kebutuhan primer (ushul al-khamsah), (1) perlindungan terhadap

agama (hifzh al-din), (2) perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), (3) perlindungan akal

(hifzh al-'aql), (4) perlindungan keturunan (hifzh al-nasl), dan (5) perlindungan

harta benda (hifzh al-mal). Kelima hal tersebut merupakan tujuan syari’ah

(maqasid asy-syariah) yang harus dirawat.39

Dalam bukunya  yang  berjudul Ri’ayatul Bi’ah fi Syari’atil Islam, Dr.

Yusuf Al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan

merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Hal ini sejalan dengan maqāsid al-syarī’ah (tujuan syariat agama) yang

38Yusuf al-Qardhawi,op.cit, h.170
39Mahmud Syaltout, Islam Aqidah wa al-Syari`ah,(Kairo: Dar al-Qalam,1966), h.12
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terumuskan dalam kulliyāt al-khams, yaitu: hifzu al-nafs (melindungi jiwa),

hifzual-aql (melindungi akal), hifzu al-māl (melindungi kekayaan/property), hifzu

al-nasb (melindungi keturunan), hifzu al-dīn (melindungi agama). Menjaga

kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk

melindungi kelima tujuan syari’at tersebut. Dengan demikian, segala prilaku yang

mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan

mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.

Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qardhawi bahkan

menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (At-Ta’zir) bagi pelaku

pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (Waliyyul

amr),.40

D. Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam

Adapun konsep pelestarian lingkungan dalam pandangan Islam adalah

sebagai berikut:

1. Tanggung jawab manusia terhadap lingkungan

Dalam konsep khilafah menyatakan bahwa manusia telah dipilih oleh

Allah di muka bumi ini  sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk bisa

merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah

tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam (rabbul’alamin). Jadi

sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi, manusia harus aktif dan

bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Artinya, menjaga keberlangsungan

40 Ibid, h. 18
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fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia

sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya dalam batas-batas kemampuan

manusia.41

Al-Qur'an membicarakan tentang Tuhan, Manusia dan Alam. Tiga tema

yang berulang disebutkan dalam kitab suci umat Islam ini, bila dipahami dengan

baik dan benar, serta dilaksanakan, maka ada harapan bahwa sebuah peradaban

yang lebih ramah mungkin dapat diwujudkan. Apa yang senantiasa diingatkan

ialah agar manusia tetap setia kepada konstitusi fitrinya.

Manusia ialah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Allah dan

memegang tanggungjawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi

diserahkan untuk manusia. Manusia diberikan beberapa kelebihan diantara

makhluk ciptaan-Nya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan dan lautan,

mendapat rizki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk

lainnya. Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan Allah untuk

manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan

bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan

siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak.

Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya

dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep

berbuat kebajikan terhadap lingkungan. Kekhalifahan mengandung tiga unsur

pokok yang diisyaratkan dalam Al Qur’an (Q.S. Al Baqarah :30).

41 Abdullah Hakam , Islam Agama Yang Ramah Lingkungan,(Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
2001), h. 81
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Artinya::ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S al-
Baqarah:30).

Unsur-unsur tersebut sesuai dengan ayat di atas adalah adalah:

(1). Manusia sebagai khalifah.

(2). Alam raya sebagai ardh (tempat tinggal).

(3). Tugas kekhalifahan, yaitu hubungan antara manusia dan alam dan

segala isinya, termasuk dengan manusia.

Kekhalifahan menuntut pemeliharaan, bimbingan, pengayoman, dan

pengarahan seluruh mahluk agar mencapai tujuan penciptaan. Melalui tugas

kekhalifahan, Allah SWT. Memerintahkan manusia membangun alam ini sesuai

dengan tujuan yang dikehendaki Nya. Dalam surat Hud: 61 yaitu:

                  
               

Artinya:. dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata:
"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia.
Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu
pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-
Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan
(doa hamba-Nya)."(Q.S Huud:61)
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Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa fungsi manusia sebagai khalifah

Allah untuk memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia)

dengan jalan amal terbaik atau karya kreatif.

Hubungan manusia dengan alam atau lingkungan hidup atau hubungan

dengan sesamanya, bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang

ditaklukkan atau antara tuan dengan hambanya, tetapi hubungan kebersamaan

dalam ketundukan kepada Allah SWT. Karena kemampuan manusia dalam

mengelolah bukanlah akibat ketentuan yang dimilikinya, tetapi akibat anugerah

dari Allah SWT.

Kekhalifahan juga mengandung arti “bimbingan agar setiap makhluk

mencapai tujuan penciptaannya”.Dalam pandsngan agama, seseorang tidak

dibenarkan memetik buah sebelum siap untuk dimanfaatkannya dan bunga

sebelum berkembang, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada

makhluk ini untuk mencapai tujuan penciptaannya. Sebagaimana terdapat dalam

surat al- Ahqaf (46) ayat: 3 yaitu:

                    
 

Artinya: Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara
keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang
ditentukan. dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan
kepada mereka.(Q.S al-Ahqaaf:3)

Tugas manusia sebagai khalifah tidak hanya memikirkan kepentingan

dirinya sendiri, kelompok atau bangsa dan sejenisnya, tetapi ia harus berpikir dan
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bersikap untuk kemaslahatan semua pihak. Ia tidak boleh bersikap sebagai

penakluk alam atau berlaku sewenang-wenang terhadapnya, karena sesungguhnya

yang mampu menundukkan alam hanyalah Allah, manusia tidak mempunyai

kemampuan sedikitpun kecuali kemampuan yang dianugerahkan kepadanya.

Kesadaran manusia dalam perannya sebagai khalifah yang telah ditunjuk

oleh Allah di muka bumi seyogyanya mulai bertindak arif dan bijaksana dalam

mengelola kekayaan alam dan bumi sehingga terhindar dari kerusakan. Dan

kelestarian bumi dan lingkungan hidup tetap terjaga.

Menurut pandangan agama manusia dituntut untuk mampu

menghormati proses-proses yang sedang tumbuh, dan terhadap apa saja yang

ada. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung

jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan dengan demikian, dengan

kemampuan yang dimilikinya, manusia tidak hanya dituntut dapat

menyesuaikan diri. Akan tetapi, manusia juga dituntut untuk dapat memanfaatkan

potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupannya.

Untuk itulah maka setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai

sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri. Bukankah Allah telah mengecam

sikap perusakan di bumi? Sehingga sudah sepantasnya Al Qur’an dan hadits

dijadikan landasan berpijak guna tercapainya kelestarian lingkungan.42

2. Etika terhadap lingkungan dalam  Islam

42 Ahmad Syafi`I Ma`arif, Membumikan islam,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1995), h.23
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Sejak akhir abad ke-17 degradasi alam diintensifikasikan oleh para

ilmuwan menjadi suatu pengetahuan yang mekanistis. Alam dilihat sebagai mesin

yang mempunyai sistem teratur, dan bagian-bagiannya dimaksudkan sebagai

hokum alam yang dideduksi lewat pemikiran rasional dan diverifikasikan dengan

eksperimen. Alam tidak lagi dilihat sebagai organisme hidup, tetapi hanyalah

sebuah objek yang dapat diekspolitasi dan dimanipulasikan. Pandangan

positivistik-mekanistik ini mendorong timbulnya penemuan-penemuan teknologi

modern yang semakin maju. Kendati demikian, perkembangan teknologi dengan

hasil-hasilnya semakin memperkuat posisi manusia dalam kedudukannya sebagai

“sang penguasa” alam semesta dan berbagai kekayaan alam yang dikandungnya.

Sikap superior manusia terhadap alam memberikan banyak peluang bagi manusia

untuk merusak tatanan lingkungan hidupnya.43

Menurut Ahmad Syadali ada tiga tahapan dalam beragama secara tuntas

dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif Islam. 44

1. ta`abbud. Bahwa menjaga lingkungan merupakan impelementasi kepatuhan

kepada Allah. Karena menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah manusia

sebagai khalifah. Bahkan dalam ilmu fiqih menjaga kelestarian dan keseimbangan

lingkungan berstaus hukum wajib karena perintahnya jelasa baik dalam Al Qur`an

maupun sabda Rasulullah Saw. Menurut Ali Yafie masalah lingkungan dalam

ilmu fiqih masuk dalam bab jinayat (pidana) sehingga jika ada orang yang

43 Sorjani, Islam dan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Fatma Press,1997), h. 26
44Ahmad Syadali,al-Qur`an danPemeliharaan Lingkungan Hidup,,(Yogyakarta:Lembaga

Studi Filsafat Islam (LESFI)1992), h.172
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melakukan pengrusakan terhadap lingkungan dapat dikenakan sangsi atau

hukuman.

2. ta`aqquli. Perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki

tujuan yang sangat dapat difahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat

hidup makhluk hidup. Lingkungan alam telah didesain sedemikian rupa oleh

Allah dengan keseimbangan dan keserasiaanya serta saling keterkaitan satu sama

lain. Apabila ada ketidak seimbangan atau kerusakan yang dilakukan manusia.

Maka akan menimbulkan bencana yang bukan hanya akan menimpa manusia itu

sendiri tetapi semua makhluk yang tinggal dan hidup di tempat tersebut akan

binasa.

3.,takhalluq. Menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabi`at dan kebiasaan

setiap orang. Karena menjaga lingkungan ini menjdi sangat mudah dan sangat

indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia

sehingga keseimbangan dan dan kelestarian alam akan terjadi dengan dengan

sendirinya tanpa harus ada ancaman hukuman dan sebab-sebab lain dengan iming-

imning tertentu.

3. Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Lingkungan Dalam Islam

Masalah lingkungan hidup adalah masalah global dunia. Musibah

pencemaran udara dan air bukan hanya akan menimpa satu bangsa atau negara,

tetapi juga akan menimpa Negara tetangga sekitar. Pencemaran di kota lambat

laun juga akan sampai ke desa. Hujan asam akan menyebar melampaui batas-

batas negara. Kebakaran hutan di pedalaman Kalimantan nyatanya juga
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mengganggu jalur laut dan udara, bahkan darat, yang pada akhirnya juga

mengganggu tetangga sekitar. Polusi udara di kota memaksa orang membangun

villa di daerah dataran tinggi, yang pada gilirannya akan merusak sumber mata air

di pegunungan dan kembali lagi mengganggu banyak orang, namun anehnya,

begitu lingkungan hidup itu ditarik ke permukaan, laju tingkat pencemaran udara

dan air bukannya berkurang, melainkan malah bertambahtambah.

Kebakaran hutan semakin merajalela, penggunaan bahan bakar terus

meningkat cepat berbarengan dengan laju bertambahnya jumlah kendaraan

bermotor serta mesin-mesin industri, dan tingkat panas bumi pun semakin naik

saja. Peresmian zona industri baru di berbagai kota terus bertambah luas, bukan

bertambah surut.45

Jika kita membaca kitab suci Al Qur'an dengan teliti, Menurut Amin

Abdullah, kita akan mempunyai pandangan dasar yang sangat mencolok bahwa

ternyata Al Qur'an tidak semata-mata berbicara tentang hal-hal yang bersifat

metafisis–eskatologis, tetapi dia juga berbicara panjang lebar tentang alam

semesta yang dihuni oleh manusia serta makhluk-makhluk lainnya sekarang ini.

Al Qur'an merupakan hudan li al-nas (petunjuk bagi manusia), bukan

hudan li Allah (petunjuk bagi Allah). Sudah barang tentu, bukan hanya petunjuk

dalam arti metafisis–eskatologis, melainkan juga menyangkut masalah-masalah

praktis kehidupan manusia di alam dunia sekarang ini, termasuk didalamnya

patokan dasar tentang bagaimana manusia menyantuni alam semesta dan

45 Fazlur Rahman,Tema-Tema Pokok Dalam al-Qur`an, (Bandung:Pustaka Setia, 1983),
h.95-116
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lingkungan sekitarnya.Berdasarkan  ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan

pelestarian lingkungan hidup  dalam surat Ali Imran ayat:190-191:

                    
                   
           

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,. (yaitu)
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia,
Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.(Q.S Ali Imran
ayat:190-191).

Pengertian yang terkandung dalam ilmu ekologi, memang tidak ada

makhluk yang sia-sia diciptakan oleh. Khaliknya. Kehidupan makhluk di muka

bumi, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, maupun manusia, saling terkait dalam

satu keutuhan lingkungan hidup. Apabila terjadi gangguan terhadap lingkungan

hidup itu secara keseluruhan.

Hutan yang ada jauh di hulu sungai, apabila dibabat habis secara

sewenang-wenang, akan menimbulkan akibat berupa hilangnya kesuburan tanah

di gunung itu, dan mengakibatkan pula banjir bandang di musim hujan dan

kekurangan air di musim kemarau, yang selanjutnya mengganggu kehidupan padi

di sawahsawah dan akhirnya menimbulkan paceklik bagi manusia dan binatang

yang hidup di dalam aliran sungai itu, dengan demikian semua makhluk yang

hidup disitu mempunyai satu ikatan kehidupan.
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Al Qur’an juga dengan tegas melarang perusakan di bumi dan supaya

manusia menjaga keseimbangan alam.

             
               

Artinya:. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah
telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Al Qur'an menjelaskan, Allah menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan

melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi, hal ini mengandung makna

keseimbangan.

Keseimbangan yang diciptakan Allah SWT dalam suatu lingkungan hidup

akan terus berlangsung, dan baru akan terganggu apabila terjadi suatu keadaan

luar biasa. Keadaan luar biasa itu terjadi dalam bentuk bencana alam. Bencana

alam itu ada yang di luar penguasaan manusia, seperti gempa tektonik, gempa

yang disebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi. Al Qur'an dalam surat Ar

Ruum ayat 41 telah menjelaskan, kebanyakan bencana alam di planet ini

disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab

Masih banyak lagi ayat Al Qur'an yang menerangkan lingkungan hidup.

Ayat-ayat tersebut di atas, barangkali memang belum begitu gamblang artinya

pada saat itu diturunkan 14 abad yang lalu. Akan tetapi, ayat-ayat tersebut

ternyata sangat relevan untuk saat ini, ketika orang sedang kebingungan mencari
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cara bagaimana menanggulangi masalah pencemaran lingkungan hidup yang kian

hari dirasakan semakin bertambah-tambah.

Amanat yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi

hendaknya diwujudkan sedalam tindakan memelihara, mengelola,

mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya.46

Dorongan kepada manusia untuk pemeliharaan lingkungan hidup terdapat

dalam perintah Allah yang telah Kesalehan terhadap alam dalam bentuk etika

tersebut, dalam Islam dianggap sebagai manifestasi rasa keberimanan manusia

kepada Allah SWT. Muaranya adalah bahwa manusia dikatakan sebagai orang

yang beriman manakala lingkungannya terjaga dengan baik.

4. Islam Sebagai Motivator Pergerakan Atas Eksistensi Lingkungan Hidup

Agama Islam adalah suatu agama yang dipeluk oleh sejumlah besar

penduduk bumi. Dapat dibayangkan betapa besar dampak kebaikanya terhadap

lingkungan hidup jika seluruh penganut Islam memiliki kesadaran yang sama

untuk memberikan perhatian yang serius terhadap lingkungan hidup. Maka dari

itu, kiranya saat ini para tokoh Islam sangat perlu menggali lebih jauh unsur-unsur

keagamaan mereka, entah itu unsur teologis, fikih atau unsur-unsur ajaran yang

lain agar dapat membantu atau memotivasi para penganut yang lain untuk

semakin mencintai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Untuk

46 M.Quraish Shihab, Membumikan al-Qur`an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam
Kehidupan Masyarakat,(Bandung: Mizan,1994), h. 294
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mewujudkan hal tersebut bisa direpresentasikan melalui persuasife methode, yaitu

dengan :47

a. Pendekatan al-Qur`an

Al-Qur’an sebagai kitab suci agama Islam di dalamnya banyak terangkum

ayat-ayat yang membahas mengenai lingkungan, seperti perintah untuk menjaga

lingkungan, larangan untuk merusaknya, dll. Seperti yang akan di bahas berikut

ini.

1. Q.S. al-Rum ayat 41-42

                    
              
  

Artinya:. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang
benar).Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah
bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu
adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).Q.S al-Ruum ayat:41-42).

Allah menciptakan Jin dan Manusia untuk beribadah kepada Allah juga

memberikan manusia kedudukan sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah,

manusia memiliki tugas memanfaatkan, mengelola dan memelihara.

Tetapi seringkali manusia lalai dengan kedudukannya sebagai khalifah di

bumi. Pemanfaatan yang mereka lakukan terhadap alam seringkali tidak diiringi

47 Ibid, h. 302
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dengan usaha pelestarian. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia

terhadap alam justru mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia

itu sendiri. Kerusakan terjadi di darat dan di laut seperti Banjir, tanah longsor,

kekeringan, pencemaran air dan udara, dll.

Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk melakukan perjalanan di muka

bumi dan menengok kembali kisah-kisah umat terdahulu yang binasa karena

ingkar kepada Allah SWT. Banyak kisah-kisah orang terdahulu seperti cerita para

nabi, sahabat-sahabat rasul dan tabi’in. Pada masa itu manusia juga banyak

melakukan kerusakan di bumi. Sampai akhirnya Allah SWT. memusnahkannya.48

Usaha yang dapat kita lakukan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan

hidup diantaranya ;

1. Rehabilitasi sumber daya alam berupa hutan, tanah, dan air yang rusak.

2. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut, dan kawasan udara perlu

dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian

lingkungan hidup.

3. Membudidayakan tanaman dan hidup bersih .

Kebersihan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam , maka

rawatlah bumi ini dan sadarlah kita sebagai khalifah yang tugasnya untuk

merawat, mengelola dan memanfaatkan apa yang ada di bumi ini.

2. Q.S.Al-A’raf ayat 56-58

48 Abdullah Hakam, op.cit h.205
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Artinya:. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)
memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat
kepada orang-orang yang berbuat baik.57. dan Dialah yang meniupkan angin
sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga
apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah
yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan
dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami
membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil
pelajaran.58. dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan
seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh
merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi
orang-orang yang bersyukur.(Q.S al-`Araaf ayat: 56-58).

Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk

Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat Nya. Gunung-gunung,

lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan

Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan

sebaliknya dirusak dan dibinasakan

Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi.

Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda saja,

melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan

jahiliyah lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali
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merka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka

bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi

Allah SWT melarang umat manusia berbuat kerusakan dimuka bumi

karena Dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahnya. Larangan berbuat

kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah, seperti

mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain.

Allah menegasakan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan

kepada hambanya ialah Dia menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan

rahmat Nya. Angin yang membawa awan tebal, di halau ke negeri yang kering

dan telah rusak tanamannya karena tidak ada air, sumur yang menjadi kering

karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus. Lalu

dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu sehingga negeri yang hampir mati

tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air. Dengan demikian, dia telah

menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil tanaman-

tanaman yang berlimpah ruah.49

3. Q.S. Shaad ayat 27

                   
 

Artinya: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara
keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir,
maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.(Q.S
Shaad ayat:27).

49 Fazlur Rahman, op.cit, h. 120
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Allah SWT menjelaskan bahwa dia menjadikan langit, bumi dan makhluk

apa saja yang berada diantaranya tidak sia-sia. Langit dengan segala bintang yang

menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang

menampakkan bentuknya yang berubah-ubah dari malam kemalam serta bumi

tempat tinggal manusia, baik yang tampak dipermukaannya maupun yang

tersimpan didalamnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Kesemuanya

itu diciptakan Allah atas kekuasaan dan kehendaknya sebagai rahmat yang tak

ternilai harganya.

Allah memberikan pertanyaan pada manusia. Apakah sama orang yang

beriman dan beramal saleh dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi

dan juga apakah sama antara orang yang bertakwa dengan orang yang berbuat

maksiat? Allah SWT menjelaskan bahwa diantara kebijakan Allah ialah tidak

akan menganggap sama para hambanya yang melakukan kebaikan dengan orang-

orang yang terjerumus di lembah kenistaan. Allah SWT menjelaskan bahwa tidak

patutlah bagi zat Nya dengan segala keagungan Nya, menganggap sama antara

hamba-hambanya yang beriman dan melakukan kebaikan dengan orang-orang

yang mengingkari keesaannya lagi memperturutkan hawa nafsu.

Mereka ini tidak mau mengikuti keesaan Allah, kebenaran wahyu,

terjadinya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Oleh karena itu, mereka jauh

dari rahmat Allah sebagai akibat dari melanggar larangan-larangannya. Mereka

tidak meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan kembali dari dalam kuburnya
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dan akan dihimpun dipadang mahsyar untuk mempertanggung jawabkan

perbuatannya sehingga mereka berani zalim terhadap lingkungannya.50

b. Pendekatan Fiqh

Dalam pendekatan teologis di atas, alam dan unsur-unsur ciptaan lain coba

dipahami sebagai ciptaan Allah yang memiliki kedekatan sedemikian rupa dengan

pencipta-Nya. Pemahaman tersebut sudah sangat bagus, akan tetapi rasanya masih

kurang memadai. Artinya, rasanya perlu ada pendekatan lain yang lebih kuat

untuk mengangkat ke permukaan persoalan lingkungan hidup serta bagaimana

cara menanganinya. Pendekatan lain yang dimaksud adalah pendekatan fikih.51

Mengapa pendekatan fikih perlu dalam membahas masalah lingkungan

hidup, pertama-tama karena fikih yang berarti juga sebagai sistem pemikiran

hukum Islam, dapat memberikan kepastian bagi mereka yang meyakininya.

Dengan adanya kepastian tersebut orang atau umat Islam menjadi tidak ragu-ragu

lagi bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah yang memang penting

untuk diperhatikan. Selanjutnya, kepastian tersebut dapat diharapkan menjadi

suatu sumber motivasi yang sangat kuat bagi umat Islam khususnya untuk

semakin peduli terhdap lingkungan hidup. Dalam konteks hukum Islam,

pelestarian lingkungan hidup, dan tanggung jawab manusia terhadap alam banyak

dibicarakan. Hanya saja, dalam pelbagai tafsir dan fikih, isu-isu lingkungan hidup

hanya disinggung dalam konteks generik dan belum spesifik sebagai suatu

ketentuan hukum yang memiliki kekuatan. Fikih-fikih klasik telah menyebut isu-

50 M. Thalha, Fiqh Ekologi, (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 25
51 Ibid, h. 35
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isu tersebut dalam beberapa bab yang terpisah dan tidak menjadikannya buku

khusus. Ini bisa dimengerti karena konteks perkembangan struktur masyarakat

waktu itu belum menghadapi krisis lingkungan sebagaimana terjadi sekarang ini

Melihat situasi modern saat ini yang dengan jelas-jelas ditandai oleh

kerusakan lingkungan hidup yang begitu dahsyat, rasanya fikih tentang

lingkungan hidup perlu dikembangkan terus-menerus agar dapat menjawab

kebutuhan jaman yang semakin menekankan pentingnya perlindungan terhadap

lingkungan hidup. Dengan kata lain, pengembangan fikih lingkungan hidup kini

bisa menjadi suatu pilihan penting di tengah krisis-krisis ekologis yang secara

sistematis disebabkan oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan

teknologi.

Islam sebagai agama yang secara organik memperhatikan manusia dan

lingkungannya memiliki potensi amat besar untuk melindungi bumi. Dalam al-

Quran sendiri kata ‘bumi’ (ardh) disebut sebanyak 485 kali dengan arti dan

konteks yang beragam. Di bagian lain komponen-komponen lain di bumi dan

lingkungan hidup juga banyak disebutkan dalam alQur’an dan hadis. Sebagai

contoh, manusia sebagai pusat lingkungan yang disebut sebagai khalifah terdapat

dalam QS 2:30; segala yang di langit dan di bumi ditundukkan oleh Allah kepada

manusia QS 45:13; dan sebagainya. Manusia, bumi, dan makhluk ciptaan lainnya

di alam semesta adalah sebuah ekosistem yang kesinambungannya amat

bergantung pada moralitas manusia sebagai khalifah di bumi52.

52 Ibid, h. 55
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Dalam kerangka pemikiran tersebut di atas, maka melindungi dan merawat

lingkungan hidup menjadi semakin jelas sebagai suatu kewajiban setiap Muslim.

Oleh karena itu, rasanya sangat perlu sekali gagasan yang telah terungkap di atas

diintegrasikan dan disosialisaikan kepada segenap umat Muslim dan selanjutnya

pada masyarakat luas dengan cara yang baru. Dalam hal ini, di Indonesia

khususnya, para ulama memiliki peran penting untuk mewujudkan gagasan-

gagasa yang telah dikemukakan di atas. Sebagai pribadi yang diberi label penerus

para Nabi, ulama mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangsih riil bagi

pembumian konsep fikih lingkungan hidup. Ulama harus meyakinkan publik

bahwa tanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup menjadi “beban” setiap

Muslim, bukan hanya institusi atau lembaga. Terlebih dalam konteks

keindonesiaan, pembumian konsep fikih lingkungan hidup terasa menjadi

demikian mendesak mengingat maraknya bencana alam yang disebabkan oleh

kerusakan lingkungan hidup.

Pandangan teologis dan fikih tentang lingkungan hidup yang telah

diuraikan di atas diyakini akan sangat bermanfaat untuk menanggapi krisis

lingkungan hidup dan menyediakan landasan dasar motivasi bagi umat Muslim

yang hendak mewujudkan perhatian dan kepeduliannya terhadap lingkungan

hidup. Dalam konteks negara Indonesia, yang 80 % penduduknya adalah umat

Muslim, tanggungjawab, kepedulian dan perhatian terhadap lingkungan hidup

tersebut pastilah akan memiliki dampak yang luar biasa besarnya bagi

terwujudnya keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

E. Konsep Maqashid Syari`ah
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Apabila dilakukan istiqra tentang tata cara penggunaa bahasa ke dalam

bahasa Arab, dan mengetahui asal-usul kalimat Maqasid al-Syariah, dapat

dikatakan bahwa; Maqashid berasal dari fii'l tsulasi ( -قصدا, مقصدا قصد ، یقصد، 

,(مقاصدا yaitu bentuk jama (jama taksir) dari masdar mim, yang berarti “maksud-

maksud atau tujuan-tujuan”.53 Sedangkan Syari’ah menurut bahasa berasal dari

شریعة) –(شرع, یشرع شرعا  yang berarti aturan atau undang-undang. Adapun

Maqasid al-Syariah apabila ditijau dari segi istilah sebagai mana dikatakan oleh

al-Zuhaili adalah segala makna, sasaran atau tujuan hukum yang diperhatikan

syara’ dalam seluruh atau sebagian besar ketetapan hukum, atau sebagai tujuan

akhir syari’at serta rahasia yang ditetapkan Syari’ pada setiap hukum.54

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang

berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syari’ah. Kata-kata itu ialah maqasid

al-syari’ah, al-maqasid al-syar’iyyah fi al-syari’ah, dan maqasid min syar’i al-

hukmi.

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri yaitu:55

ھذه الشریعة...وضعت لتحقیق مقاصد الشارع فى قیام مصالحھم فى الدین والدنیا معا

Artinya:Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia di dunia dan di akhirat.”

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi yaitu:56

اآلحكام مشروعة لمصالحالعباد

Artinya:Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba."

53 Ibnu Mansur al-Afriqi,Lisan al-`Arabi,(Beirut: Dar al-Sadr,tt), h.175
54Ahmad Qarib, Ushul Fiqh II,(Jakarta:PT Nilmas  Multima,1997), h. 170
55 Abu Ishaq al-Syatibi,al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah,(Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah,1997), h.21
56 Ibid, h.27
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Jadi, maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan

sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh

tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang

spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu

maqasid57 pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini

tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara' di dalam hukum-hukum

syara'. Berbagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya

mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik dalam berbagai unsur di dalam

definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa

yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap ijtihad

dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai maqasid

syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.58

Adapun syariah menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Allah

yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan

kehendak Allah agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut

Muhammad Fathi al-Duraini yang dimaksud dengan syariah adalah segala

ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut

akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.59

Jadi, dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan maqashid al-syari`ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang

disyariatkan kepada umat manusia.

57 Hammad al-Ubaidy,al-Syatibi wa Maqashid al-syari`ah,(Tripoli: Dar al-
Islamiyah,1992),h.131

58 Ibid, h.142
59 Muahammad Fathi al-Duraini, al-Manhaj al-Ushuliyyah,(Beirut: Dar al-Muassasah,

1997), h. 48
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F. Sejarah Maqashid Syari`ah

Dalam kajian sejarah maqashid al-syariah kita dihadapkan dengan sebuah

pertanyaan besar, Siapa peletak pertama maqashid al-syariah ? konon katanya, al-

Syatibi, ‘ulama dari mazhab Maliki merupakan peletak pertama, atau memang

jauh sebelum al-Syatibi istilah maqashid al-Syariah telah dibicarakan. Oleh

karena itu, dalam sub bahasan ini penulis mencoba menguraikan akar sejarah

istilah maqashid al-Syariah.

Secara Formal, istilah Maqasid belum dikenal pada awal Islam. Namun,

pada waktu itu para pakar hukum Islam mengenal istilah Maslahah. Maslahah,

sebagai salah satu prinsip penalaran hukum – secara luas, menyatakan bahwa

“kebaikan” adalah “halal” dan bahwa “halal” mestilah baik – akhirnya digunakan

di masa paling awal dari perkembangan fiqih. Penggunaan prinsip ini dinisbatkan,

misalnya kepada yuris-yuris awal dari “Mazhab Hukum kuno” atau bahkan

kepada sahabat-sahabat Nabi. Diantara pendiri mazhab fiqih, ia diasosiasikan

kepada Malik b. Anas.60

Kata al-Maqashid sendiri pertama kali digunakan oleh at-Turmudzi al-

Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3. Dialah yang pertama kali menyuarakan

Maqashid al-Syari’ah melalui buku-bukunya, al-Shalah  wa Maqashiduha, al-Haj

wa Asraruh, al-‘Illah, ‘Ilal al-Syari’ah, ‘Ilal al-‘Ubudiyyah dan juga bukunya al-

Furuq yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku

karangannya. 61

60Satria Efendi,Ushul Fiqh,(Jakarta:Prenada Media,2005), h.23
61Abdul Wahab Khallaf,Ilmu Ushul Fiqh, terj.Dina Utama,(Semarang: Toha Putra,1994),

h.12
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Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidy (w. 333)

dengan karyanya Ma’khad al-Syara’ disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi

(w.365) dengan bukunya Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-Syari’ah. Setelah al-

Qaffal muncul Abu Bakar al-Abhari (w.375) dan al-Baqilany (w. 403) masing-

masing dengan karyanya, diantaranya, Mas’alah al-Jawab wa al-Dalail wa al

‘Illah dan al-Taqrib wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad. Sepeninggal al-

Baqillany muncullah al-Haramayn al-Juwaeny (438/1047), dengan analisisnya

mengenai maslahah sebagai basis ekstratekstual penalaran dalam konteks qiyas

dengan ‘illah. al-Haramayn, dalam al-Burhan, menyatakan; kesahihan penalaran

atas dasar maslahah menjadi perbincangan sehingga melahirkan tiga Mazhab

Pemikiran menyikapi kajian maslahah. setelah itu Istilah mashlahah dan mashalih

digunakan oleh tokoh Mu’tazilah Abu Husain al-Basri (w. 478/1065). Baginya

maslahah adalah hal-hal yang baik atau kebaikan. Basri membahas maslahah

dengan merujuk kepada ‘illah.62 Disatu tempat ia mendefinisikan al-mashalih al-

syar’iyyah dengan tindakan-tindakan yang wajib berdasarkan syari’at.

Pada abad-abad berikutnya konsep masalih memperoleh kemajuan yang

sangat penting. Ada dua tahap utama dalam perkembangan konsep ini.

Perkembangan yang pertama ditunjukan oleh al-Ghazali pada abad ke dua belas

dalam sebuah karyanya al-mustasyfa, sedangkan kedua oleh al-Razi pada abad ke

tigabelas dalam al-Mahsul.

Dalam karyanya al-Ghazali tersebut, masalah di bahas lebih lengkap. Ia

membagi maslahah menjadi tiga katagori. Pertama, jenis maslahah yang memiliki

62Alaiddin Koto,Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh,(Jakarta: Rajawali Press,2006), h.121
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bukti tekstual. Kedua, maslahah yang diingkari oleh bukti tekstual. Ketiga, jenis

maslahah yang tidak di dukung atau disangkal oleh bukti tekstual (maslahah yang

memerlukan pertimbanagan). Dari segi ini ada tiga tingkatan maslahah  yaitu

dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. 63

Al-Mustashfa al-Ghazali tetap merupakan sumber utama yang

mempengaruhi pekembanagan selanjutnya, sampai muncul karya monumental al-

al-Razi dengan al-Mahshul-nya. Razi tidak mendefinisikan mashlahah, tetapi

nampak bahwa dalam pemikirannya manasib dan maslahah saling berkaitan erat.

Dia mendefinisikan manasib dengan dua definisi. Pertama, manasib didefinisikan

sebagai “apa yang membawa manusia kepada apa yang baik-baiknya, dalam

“memperoleh” maupun “pelestarian”. Sedangakan definisi manasib kedua ialah “

apa-apa yang biasanya cocok dengan perbuatan orang-orang bijaksana. al-Razi

kemudian menjelaskan bahwa definisi yang pertama diterima oleh mereka yang

menisbatkan hikmah dan maslahah sebagai sebab-sebab atau motif-motif dari

perintah Tuhan. Sedangkan definisi yang kedua digunakan oleh mereka yang tidak

menerima kausalitas. Sebagai mana al-Ghazali, al-Razi-pun membahas maslahah

kepada tiga; maslahah dharuri, maslahah haji dan maslahah tahsini.

Sepeninggalan al-Razi ada beberapa karya yang membahas para ahli

hukum Islam. karya-karya tersebut dapat terlihat dalam empat kecendrungan.

Kecendrungan Pertama, merujuk kepada mereka yang konsepsinya tentang

maslahah adalah entah secara dominan serupa dengan konsep al-Razi tentang

Munasib dan maslahah. dikalangan Maliki, Syihabudin al-Qarafi (684/1285).

63Satria Efendi,op.cit, h.237
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Kalangan hanafi, Shadr al-Syari’ah al-Mahbubi (747/1346). Jamaludin al-Isnawi

(771/1370) dan Tajuddin al-Subki (771/1369) menggabungkan al-Ghazali dan al-

Razi. Kecendrungan ke-dua, merujuk kepada para ulama yang menolak al-

maslahah al-mursalah sebagai dasar penalaran yang sahih, dalam katagori ini

termasuk mazhab al-Syafi’I, safiudin al-Amidi (631/1234) dan al-Maliki, Ibn

Hajib (646/1249).

Kecendrungan ke-tiga, Izzuddin Ibn ‘Abdus Salam (660/1263) tertuang

dalam karya monumentalnya, qawa’id al-ahkam fii masalih al-‘anam. Dia

cendrung sufistik tentang hukum dalam konsep pembahsan mashlahah. Bagi dia

mashlahah adalah kenyamanan kegembiraan serta sarana-sarana yang membawa

kepada keduanya. Karena itu, masalih terbagi menjadi dua jenis; mashalih dunia

dan masahalih akhirat. Mashalih dunia dapat diketahui oleh akal sedangkan

mashalih akirat hanya dapat diketahui oleh naql(hadis dan wahyu).64 Ditempat

lain Ibn Abd Salam membagi maslahah menjadi dua bagian utama. Yang pertama

adalah hak-hak Allah dan kedua adalah hak-hak manusia. Hak-hak tuhan

mencakup tiga katagori; hak-hak yang murni milik tuhan, semisal ma’arif dan

ahwal. Kedua yang menggabungkan antara hak-hak tuhan dengan hak-hak

manusia, semisal zakat. Ketiga, hak-hak yang menggabungkan hak-hak tuhan

dengan hak Rasul-nya serta hak-hak manusia pada umumnya. Hak-hak manusia

juga mencakup tiga katagori; hak-hak sendiri, hak-hak sesama manusia dan hak

binatang dan manusia.65

64Hammad al-Ubaidy,op.cit, h.11
65 Ibid, h..12
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Kecendrungan ke-empat ditampilkan oleh Ibn Taymiyah (728/1328) dan

Ibn Qayyim al-Jauziyah (751/1350). Ibn Taymiah mencoba menemukan jalan

tengah “penolakan total dan penerimaan total terhadap maslahah”. ia memandang

al-maslahah mursalah sama dengan metode ra’y, istihsan, kasyf (ungkapan

mistik) dan dzauwq (cicipan mistik) yang dia curigai kesahihannya, dan karenanya

ditolah. Dilain pihak dia menolak implikasi moral dari penyangkalan terhadap

maslahah dalam perintah-perintah Tuhan. Lebih jauh Ibn Taymiyah

menyimpulkan bahwa berargumen dengan al-maslahah mursalah berarti

membuat hukum dalam agama dan tuhan tidak membolehkan hal itu, melakukan

hal itu sama saja melakukan istihsan dan tahsin ‘aql. Dia mengakui bahwa syariat

tidak bertentangan dengan maslahah, tetapi manakala manusia menemukan

dengan akal akan adanya maslahah dalam sebuah kasus tertetu dimana tidak ada

nas yang bisa di temukan untuk mendukungnya, maka hanya ada dua arti. Entah

secara pasti ada sebuah tertentu dimana tidak ada nas yang tidak diketahui oleh

sipengamat, atau dia tidak sedang berurusan dengan maslahah sama sekali.66

Dengan melihat sejarah maqasid al-syari’ah diatas, dapat diambil suatu

pernyataan bahwa sebelum Imam Syathibi, Maqashid al-Syari’ah sudah ada dan

sudah dikenal hanya saja susunannya belum sistematis sehingga datangnya Imam

Syathibi dengan al-Muwafaqat sebagai karya munumental-nya, maqasid al-

Syariah telah tersistematis-kan. Sebagai mana dalam kajian Ilmu Usul Fiqh, Imam

al-Syaf’i merupakan peletak sistematisasi Usul Fiqh. Namun, bukan brarti Usul

Fiqh belum dibicarakan, hanya saja Usul Fiqh sebelum imam al-Syafi’i belum

66 Abdul Majid Turki, Munadharat fi Ushul al-Syari’ah al-Islamiyyah Baina Ibn Hazm
wa al-Baji, (Beirut: Dar al-Garb al-Islamy, 1986), h. 513
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tersusun dengan sistematis. Oleh karena itu pada kajian selanjutnya penulis

merasa perlu mengkaji konsep maqasid syariah menurut imam Syathibi. 67

G. Aliran-Aliran Maqasid al-Syariah

Persoalan agama bukan hanya pada otentisitas teks-teks keagamaan, tetapi

pada pemahaman yang baik dan benar. Keaslian dan kemurnian teks Al-Qur’an

dan hadis sebagai sumber ajaran tidak diragukan lagi. Sejarah telah

membuktikannya. Tetapi khazanah intelektual Islam menyodorkan fakta sekian

banyak perbedaan menyangkut pemahaman teks-teks tersebut. Sifat Al-Qur’an

yang dinyatakan banyak pakar sebagai hamâlatu awjuh mengandung

kemungkinan ragam interpretasi. Semuanya dapat dibenarkan selama berpegang

pada prinsip-prinsip kebahasaan dan syari`at Islam.

Lebih problematis lagi ketika teks-teks tersebut berupa hadis, sebab dalam

memahaminya diperlukan pengetahuan tentang latar belakang historisnya (asbab

al-wurud) dan maksud (maqashid) di balik pesan hadis tersebut. Satu hal yang

harus diyakini, kebanyakan sunnah Rasul, baik yang berbentuk ucapan, perbuatan

dan ketetapan, mempunyai implikasi hukum yang harus diikuti (tasyrî`iyyah),

sebab dengan mengikutinya kita akan mendapat petunjuk (QS. al-A`râf [7] : 158).

                
              
         

Artinya:. Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah
kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak

67 Ibid, h.520
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ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan
mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang
Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-
Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".(Q.S. al-`Araaf: 158)

Tetapi mayoritas ulama, seperti dikutip Yusuf al-Qaradhawi, juga sepakat,

ada sekian banyak hadis yang tidak berimplikasi hukum, terutama yang berkaitan

dengan beberapa persoalan keduniaan. Di antara ulama yang mengklasifikasikan

hadis dalam bentuk di atas Al-Qarafi (w. 684 H), Syah Waliyyullah al-Dahlawi

(w. 1176 H), M. Rasyid Ridha, penulis tafsir al-Manar, Mahmud Syaltut,

Pemimpin Tertinggi Lembaga al-Azhar, dan Thahir Ibnu Asyur, Mufti Tunis dan

pengarang tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwar.68

Ulama besar  Imam al-Syathibi, dalam kitab al-Muwâfaqât mencatat

empat aliran dalam pemahaman Al-Qur’an dan hadis, yaitu Zhâhiriyyah (literal),

Bâthiniyyah, Al-Muta`ammiqûn fi al-Qiyâs  dan al-Râsikhûn fi al-`Ilm (mendalam

ilmunya dan moderat) .

1. Zhâhiriyyah

Zahiriyyah adalah sebuah mazhab yang berlandaskan pada Al-Qur’an,

sunnah dan ijmâ`, tetapi menolak intervensi akal dalam bentuk qiyâs, ta`lîl,

istihsân dan lain sebagainya. aliran Zahiriyah-pun berpendapat bahwa pada

dasarnya ‘illat hukum tidak ada kecuali ada dalilnya, sebab suatu teks hukum

(nash) dapat menentukan adanya hukum menurut bentuk teks itu sendiri, bukan

karena ada ‘illatnya dan hal ini bukan dari bagian obyek nash. Melalui proses

ta’lil (pencarian ‘‘illat), hukum beralih dari bentuknya menuju makna hukum atau

68 Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah,(Jakarta: Amzah,2009.), h.56
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‘‘illat, seperti peralihan makna hakikat ke makna majaz karena ada alasannya.

Zhahiriyyah, sebutan bagi para penganut mazhab ini, terambil dari nama tokoh

panutannya, Daud bin Ali al-Zhahiriy. Muncul pertama kali pada paruh pertama

abad ketiga hijriah.69

Dalam memahami teks keagamaan zhahiriyyah berpegangan kepada tiga

prinsip dasar :

a. Keharusan berpegang teguh pada lahiriah teks, dan tidak melampauinya

kecuali dengan teks yang zahir lainnya atau dengan konsensus (ijma`) yang pasti.

Penggunaan akal tidak diperkenankan.

b. Maksud teks yang sebenarnya terletak pada yang zhahir, bukan di balik teks

yang perlu dicari dengan penalaran mendalam. Demikian pula maslahat yang

dikehendaki syara`.

c. Mencari sebab di balik penetapan syariat adalah sebuah kekeliruan. Ibnu

Hazm, salah seorang tokohnya berkata : Seseorang tidak boleh mencari sebab

dalam agama, dan tidak diperkenankan mengatakan 'ini' adalah sebab

ditetapkannya 'itu', kecuali ada nash tentang itu. (Lâ yus`alu `ammâ yaf`alu

wahum yus`alûn).

Dalam kajian pemikiran Islam, aliran Zahiriyah berkembabang hingga saat

ini. Mereka mewarisi kejumudan zhahiriyah masa lampau. Di antara cirinya aliran

Zahiriyah masa kini dalam pemahaman teks adalah :

a Memahami teks secara literal (harfiyyah) dan kaku, tanpa melihat `illat atau

maqâshid di balik teks.

69 Ibn Abi Salam, Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam, (Beirut:Dar al_Fikr ,tt), h. 6-10
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b.Cenderung keras (tasyaddud), mempersulit dan berlebihan (al-ghuluww)

c. Menganggap dirinya yang paling benar, dan lainnya salah

d. Tidak mentolerir perbedaan pendapat atau pandangan

e. Berburuk sangka dan bahkan mengkafirkan pandangan yang berbeda

Banyak hasil ijthad kelompok zhahiriyah dalam memahami teks yang

dinilai keliru oleh para ulama, antara lain karena Tidak mau menggunakan akal

dalam pengambilan hukum dengan memperluas cakupan zhahir, sehingga Al-

Qur’an tidak lagi mampu mengantisipasi berbagai kemaslahatan yang timbul

kemudian.

a. Jumud dan tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga bertentangan

dengan fungsi Al-Qur’an sebagai kitab abadi di setiap ruang dan waktu. Teks Al-

Qur’an terbatas, sementara peristiwa dan kejadian yang dialami manusia selalu

berkembang.

b.Tidak sejalan dengan rasionalitas Al-Qur’an, karena hanya membatasi

pemahaman pada logika bahasa.

2. Bâthiniyyah

Sebuah nomenklatur bagi sekian banyak kelompok yang pernah ada dalam

sejarah Islam. Muncul pertama kali pada masa al-Ma`mun (w 218), salah seorang

penguasa Abbasiyah, dan berkembang pada masa al-Mu`tashim (w 227). Sebagian

ulama mensinyalir, prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam memahami teks-

teks keagamaan bersumber dari kalangan Majusi yang mempengaruhi salah satu

dari golongan umat Islam yaitu mazhab Syi’ah. Dinamakan Bâthiniyyah karena

mereka meyakini adanya Imam yang gaib. Mereka mengklaim ada dua sisi dalam
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syariat; zhahir dan batin. Manusia hanya mengetahui yang zhahir, sedang yang

batin hanya diketahui oleh Imam . tolak ukur penafsiran akan batin al-Qur’an atau

Hadist adalah kepada imamiyah.70

Pola yang digunakan Batiniyah dalam memahami teks-teks keagamaan ;

a. Tujuan dan maksud dari sebuah teks (Al-Qur’an dan hadis) bukan pada makna

zhahir yang diperoleh melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan konteks penyebutan,

tetapi terletak pada makna di balik simbol zhahirnya.

b. Mereka mengkultuskan makna batin sebuah teks dan mengingkari zhahir teks,

sehingga banyak hukum-hukum syar`i yang diabaikan, bahkan tidak ditaati lagi.

Dalam perkembangannya, mazhab Batiniyah berpendapat, bahwa untuk

menetapkan hukum-hukum agama walaupun harus berbenturan dengan nash-nash

yang tsawâbit, bahkan meruntuhkan sekalipun. Ketentuan-ketentuan yang ada

dianggap tidak lagi dapat memenuhi kemaslahatan manusia yang terus

berkembang. Keinginan untuk menyelaraskan nash dengan realita dilakukan

melalui upaya mencari maqâshid syar`âh yang diduga berada di balik simbol-

simbol teks tanpa ada ketentuan yang mengaturnya, tentunya dengan ukuran akal

manusia modern. Siapa saja dapat melakukannya. Dengan dalih kemaslahatan (al-

mashlahah) manusia modern terjadi upaya meruntuhkan syari`ah seperti pada

hukum keluarga, warisan, hudûd dan lain sebagainya. Teks-teks yang ada harus

dipahami sebatas ruang dan konteks pewahyuannya, dengan kata lain disesuaikan

dengan sabab nuzulnya.

70Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum Islam,(Bandung: Pustaka  Pelajar,1996,) h.
160
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Secara umum kelompok ini bercirikan tidak mendalami sumber, prinsip

dan hukum syari`ah dengan baik, serta memiliki keberanian mengungkap

pendapat meski tidak didukung argumentasi yang kuat. Pijakan dalam memahami

teks :

a. Mengedepankan akal dari pada wahyu. Akal dapat menentukan mana yang

lebih maslahat untuk dilakukan sampaipun harus berbenturan dengan nash syar`iy.

b. Dengan dalih maslahat, Umar bin Khattab telah mengalahkan nash seperti pada

kasus al-mu`allafah qulûbuhum yang tidak diberi zakat, menafikan hukum potong

tangan saat paceklik terjadi dan lainnya.

c.Ungkapan yang sering disebut berasal dari Ibnul Qayyim, "di mana ada

maslahat di situ ada syariat", padahal ungkapan tersebut berlaku pada kasus yang

tidak ada nashnya, atau jika ada mengandung berbagai kemungkinan yang dapat

ditentukan melalui mana yang lebih maslahat. Ungkapan yang tepat, "di mana ada

syari`at di situ ada maslahat".

d. Teks-teks yang ada harus dipahami sebatas ruang dan konteks pewahyuannya,

dengan kata lain disesuaikan dengan sabab nuzulnya. Al-`Ibratu bikhushûsh al-

Sabab, lâ bi `Umûm al-Lafzhi, demikian ungkapan yang sering digunakan .

Karena itu Imam Ghazali, seperti dikutip al-Syathibi, mendudukkan

mereka pada aliran yang keliru dalam menafsirkan dan memaknai teks wahyu,

bahkan kerusakan yang mereka lakukan, kata al-Razi, jauh lebih parah dari

tindakan orang kafir, sebab mereka menggerus syariat Islam dengan sebutan Islam

itu sendiri .

Ada beberapa kekeliruan yang dilakukan aliran Batiniyah, diantaranya :
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a. Tidak memiliki perangkat pemahaman yang benar. Mereka tidak

menggunakan kaidah-kaidah kebahasan dan pokok-pokok ilmu tafsir sebagai

sandaran dalam memahami Al-Qur’an, padahal Al-Qur’an diturunkan dalam

bahasa Arab dan baru dapat dipahami maknanya jika sesuai dengan prinsip-

prinsip kebahasaan Arab.

b. Mengira ada yang kurang dalam syariat, dan baru sempurna jika dipahami

secara batin yang hanya bisa dilakukan oleh Imam yang ma`shum.

c. Mengedepankan akal daripada syariat yang dianggapnya kurang memadai dan

melepaskannya tanpa kendali untuk menyelami lautan makna batin. Patut disadari,

keragaman pandangan yang tidak didasari pada kaidah yang jelas akan

menimbulkan kekacauan.

3. Rasionalis (al-`Aqlaniyyun), atau al-Muta`ammiqun fi al-Qiyas

Sebagian ulama menisbatkan kecenderungan ini kepada Imam Sulaiman

al-Thufi (w 716 H) yang dikenal dengan teori maslahat yang dipahaminya sebagai

“sebab yang dapat mengantarkan kepada tujuan syariat Allah dalam ibadah (al-

`ibâdât) dan mu`amalah (al-mu`âmalât)”.

Pendapatnya yang sangat berbeda dengan jumhur ulama dan mendapat

kritikan tajam: "Jika ada maslahat yang bertentangan dengan nash yang terkait

dengan mu`amalât (âdât), maka maslahat harus dikedepankan daripada nash".

Menurut al-Thufi, hubungan antara maslahat dan nash (dalil syar`i)

berkisar pada tigal hal ;71

71 Yusuf Ibn Abdullah al-Syabily. Maqasid al-Syari’ah Islami, (Beirut:Dar al-Fikr,tt), h. 4
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a. Dalil syar`i sejalan dengan maslahat, seperti dalam penetapan hudûd terhadap

pelaku pembunuhan, pencurian, qadzaf dan lainnya.

b. Jika tidak sejalan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan melalui

takhshîsh atau taqyîd maka keduanya dapat digunakan dalam batas-batas tertentu.

c. Jika terjadi benturan antara maslahat dan nash dan tidak bisa dikompromikan,

maka maslahat harus dikedepankan dan nash ditinggalkan .

Aliran ini-pun menyatakan bahwa maslahat harus dikedepankan, karena

akal dapat menalar dan membedakan maslahat manusia tanpa perlu bantuan

syara`. Maslahat dapat diketahui secara pasti melalui kebiasaan, sedangkan nash-

nash syar`i tidak dapat menjelaskannya karena mengandung banyak interpretasi

dan kemungkinan. Ukurannya adalah, hukum mu`amalat sejalan dengan akal dan

kebiasaan serta mewujudkan manfaat, baik ketika sejalan dengan nash maupun

bertentangan.

Menurut al-Syathibi dalam al-Muwafaqat-nya, ada beberapa kekeliruan

yang terdapat dalam aliran ini, diantaranya ialah :

a. Akal memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua maslahat manusia

secara sempurna. Apa yang diduga akal mendatangkan maslahat boleh jadi justru

sebaliknya. Pengetahuannya sangat terbatas (QS. Al-Isra : 85, QS. Al-Nahl : 8 dan

lain-lain). Melepaskan akal untuk menalar tanpa kendali sama tercelanya dengan

mengekang akal untuk tidak berpikir.

b. Akal mengikuti syara`, bukan sebaliknya.

Dalam sejarah pemikiran Islam klasik terjadi perdebatan apakah akal dapat

mengetahui kebaikan dan keburukan (al-Tahsîn wa al-Taqbîh al-`aqliyyayn).
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Asy`ariyyah : akal tidak dapat membedakan kebaikan dan keburukan tanpa

bantuan syara`. Tolok ukur keduanya pada syara`. Mu`tazilah : Akal dapat

mengetahui keduanya, sebab setiap perbuatan dan perkataan memiliki manfaat

dan mudarat. Agama memerintah dan melarang sesuatu karena manfaat dan

mudarat yang ditetapkan akal. Maturidiah : Akal dapat mengetahui kebaikan dan

keburukan, tetapi hukum agama tidak selalu sejalan dengan pertimbangan akal.

Tolok ukurnya adalah perintah dan larangan agama, sebab akal boleh jadi keliru

atau berbeda dalam menetapkan keduanya.

Kendati berbeda, mereka sepakat mengatakan, sumber penetapan hukum

adalah syari`at, baik yang tertuang dalam bentuk teks maupun hasil ijtihad .

sebagaimana pernyataan mereka, bahwa:

a. Kemaslahatan dalam muamalat duniawi ada yang tidak diketahui akal, dan

hanya dapat diketahui melalui wahyu, karena itu perlu berpegang pada ketentuan

syariat untuk mencegah kekacauan dan kebimbangan.

b. Hak-hak mukallaf (hamba) tidak lepas dari hak Tuhan. Al-Thufi membedakan

antara ibadat yang dianggap hak Tuhan sehingga perlu berpegang pada ketentuan

syara`, dan muamalat yang merupakan hak hamba sehingga yang menjadi tolok

ukur adalah kemaslahatan hamba walaupun bertentangan dengan nash. Al-

Syathibi mengatakan, "Dalam setiap bentuk taklîf terdapat hak Allah". Bentuk

hukuman hudûd jika telah sampai ke tangan hakim, selain qishash, qadzaf dan

mencuri, tidak dapat digugurkan meski telah dimaafkan oleh pihak terkait.

c. Di dalam syariat tidak ada yang bertentangan dengan akal. Mengedepankan

maslahat dari pada nash mengesankan ada sekian maslahat yang bertentangan
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syariat. Ini berlawanan dengan kenyataan bahwa agama (syari`at) sejalan dengan

akal dan fitrah manusia.

d.Tidak ada pertentangan antara nash dan maslahat. Kemaslahatan yang hakiki

terletak pada cakupan maqâshid syari`ah, sehingga tidak mungkin ada

pertentangan antara keduanya .

4. Thariq al-Jam’I (Konfergensi)

Terlalu berpegang pada lahir teks dan mengesampingkan maslahat atau

maksud di balik teks berakibat pada kesan syariat Islam tidak sejalan dengan

perkembangan zaman dan jumud dalam menyikapi persoalan. Sebaliknya

terlampau jauh menyelami makna batin akan berakibat pada upaya menggugurkan

berbagai ketentuan syariat.

Keduanya merupakan penyelewengan yang tidak dapat ditolerir.

Diperlukan sebuah metode yang menengahi keduanya; tetap mempertimbangkan

perkembangan zaman dan maslahat manusia tanpa menggugurkan makna lahir

teks. Al-Syathibi menyebut metode ini sebagai jalan mereka yang mendalam

ilmunya (al-râsikhûn fi al-`ilm) atau Thariq al-Jam’i, sedangkan al-Qaradhawi

menyebutnya dengan manhaj wasathiy (metode tengahan/ moderat) . Sikap

'tengahan' inilah yang diharapkan dapat mengawal pemaknaan al-Qur’an dan

hadis.

Secara umum ajaran Islam bercirikan moderat (wasath); dalam akidah,

ibadah, akhlak dan mu`amalah. Ciri ini disebut dalam Al-Qur’an sebagai al-

Shirâth al-Mustaqîm (jalan lurus/ kebenaran), yang berbeda dengan jalan mereka
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yang dimurkai (al-maghdhûb `alaihim) dan yang sesat (al-dhâllûn) karena

melakukan banyak penyimpangan.

Wasathiyyah (moderasi) berarti keseimbangan di antara dua sisi yang

sama tercelanya; 'kiri' dan 'kanan', berlebihan (ghuluww) dan keacuhan (taqshîr),

literal dan liberal, seperti halnya sifat dermawan yang berada di antara sifat pelit

(taqtîr/ bakhîl) dan boros tidak pada tempatnya (tabdzîr). Karena itu kata wasath

biasa diartikan dengan 'tengah'. Dalam sebuah hadis Nabi, ummatan wasathan

ditafsirkan dengan ummatan `udûlan.72

Ciri sikap moderat dalam memahami teks :

a. Memahami agama secara menyeluruh (komperhensif), seimbang (tawâzun)

dan mendalam.

b. Memahami realitas kehidupan secara baik

c. Memahami prinsip-prinsip syari`at (maqâshid al-syarî`ah) dan tidak jumud

pada tataran lahir.

d. Terbuka dan memahami etika berbeda pendapat dengan kelompok-

kelompok lain yang seagama, bahkan luar agama, dengan senantiasa

“mengedepankan kerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan bersikap toleran

pada hal-hal yang diperselisihkan”.

e. Menggabungkan antara “yang lama” (al-ashâlah) dan “yang baru” (al-

mu`âsharah)

72Amir Syarifudin, Usul Fiqh, (Jakarta:Logos Wancana Ilmu ,2005), h.67
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f. Menjaga keseimbangan antara tsawâbit dan mutaghayyirât. Tsawâbit dalam

Islam sangat terbatas seperti, prinsip-prinsip akidah, ibadah (rukun Islam), akhlaq,

hal-hal yang diharamkan secara qath`iy (zina, qatl, riba dsb). Mutaghayyirât ;

hukum-hukum yang ditetapkan dengan nash yang zhanniyy (tsubut atau dilalah)

g. Cenderung memberikan kemudahan dalam beragama

Adapun pijakan Thariq al-Jam’I dalam memahami teks adalah;

a. Memadukan antara yang zhahir dan yang bathin secara seimbang dan tidak

memisahkan makna bathin dengan zhahir nash.

b. Memahami nash sesuai dengan bahasa, tradisi kebahasaan dan pemahaman

bangsa Arab (al-Syari`ah Ummiyyah)

c. Membedakan antara makna syar`i dan makna bahasa. Makna syar`i dimaksud

adalah yang ditetapkan oleh agama, bukan makna yang berkembang kemudian.

Kata al-Sâ`ihûn pada QS. Al-Taubah : 112 dalam Al-Qur’an bermakna orang

yang berpuasa atau berhijrah, bukan mereka yang berwisata.

d. Memperhatikan hubungan (korelasi/munâsabah) antara satu ayat dengan

lainnya, sehingga tampak sebagai satu kesatuan

e. Membedakan antara makna haqîqiy dan majâziy melalui proses takwil yang

benar. Pada dasarnya teks harus dipahami secara haqîqiy. Suatu ungkapan (kalâm)

dimungkinkan untuk dipahami secara majâziy bila memenuhi tiga syarat berikut :

 Ada hubungan yang erat antara makna zhahir sebuah teks dengan makna

lain yang dituju

 Ada qarînah/ konteks/ dalil (maqâliyyah atau hâliyyah) yang

menunjukkan penggunaan makna majâziy
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 Ada tujuan/ hikmah di balik penggunaan makna majâziy yang ingin

dicapai oleh pembicara (mutakallim) .

f. Memperhatikan hak-hak Al-Qur’an yang harus dipahami oleh setiap yang akan

menafsirkannya, yaitu antara lain : pandangan komprehensif terhadap Al-Qur’an,

memahami makna ragam qirâ`ât yang ada, memahami retorika dan konteks

(siyâq) Al-Qur’an, memperhatikan sebab nuzul dan tradisi bahasa Al-Qur’an,

mengerti ayat-ayat yang musykil atau terkesan kontradiksi.

H.Tingkatan Maqashid Syariah

Untuk menetapkan sebuah hukum, tingkatan dalam maqosidus syariah

dibagi dalam tiga kategori. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan

dan skala prioritsnya. Urutan tingkatan ini akan terlihat kepentinganya, ketika

kemaslahatan yang ada pada tingkat masing-masing tingkatan itu sama lain saling

bertentangan. Dalam hal ini peringkat dharuriyat menempati peringkat pertama,

disusul oleh peringkat hajiyyat, kemudian disusul oleh tashiniyyat. Namun dari

sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga menglengkapi peringkat kedua, dan

peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara

kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Dalam rangka mewujudkan

kemaslahatan itu –berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih ada 5 unsur pokok

yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah:

1. Agama (hifzh al-din)

2. Jiwa (hifzh an-nafs)
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3. Akal, (hifzh al-`aql)

4. Keturunan (hifzh an-nasb)

5. Harta (hifzh al-mal)

Guna kepentingan menetapkan hukum kelima unsur tersebut dibedakan

menjadi 3 tingkat yaitudaruriyat (kebutuhan primer, mesti), hajiyat (kebutuhan

sekunder, dibutuhkan), tahsiniyat (kebutuhan tersier)73.

a. Dharuriyat

Kebutuhan daruriyat ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada

sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi,

akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat.

Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan,

harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan

syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini74.

Kemaslahatan dalam syariat Islam tersebut dapat diibaratkan dengan

lampu-lampu pengatur lalu lintas jalan raya. Lampu merah melambangkan

larangan (haram) dalam syariat Islam yang jika dilanggar akan menimbulkan

bahaya bagi kehidupan manusia. Bukankah pengendara sepeda motor yang

nekad melintas saat lampu merah kemungkinan besar akan mengalami bahaya

kecelakaan yang umumnya antara masuk rumah sakit atau masuk kubur

(meninggal). Lampu kuning melambangkan syubhat (antara haram dan halal)

dalam syariat Islam yang sebaiknya tidak dilanggar karena jika dilanggar akan

menimbulkan bahaya juga walaupun tidak seperti melanggarlarangan (lampu

73Amir Syarifuddin, op.cit, h.208.
74Satria Effendi op.cit h. 235.
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merah). Sedangkan lampu hijau melambangkan perintah (wajib) yang jika

dilaksanakan akan memberikan kemasalahatan bagi manusia. Jelasnya, jika

manusia mentaati aturan-aturan syari’ah, maka akan diperoleh kemaslahatan

dalam menjalani lalu lintas kehidupan di dunia, serta kebahagiaan hidup di

akherat.

b. Hajiyat

Kebutuhan hajiyat, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila

tidak diiwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia

akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini.

Adanya hukum rukhsah (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat

Islam terhadap kebutuhan hajiyat. Dalam lapangan ibadat, disyariatkan

berbagai rukhsah (keringanan) jika muncul kesulitan dalam melaksanakan

perintah-perintah takhlif. Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa

Ramadhan bagi yang bepergian (musafir) atau sakit namun harus diganti puasa

di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Demikian juga dibolehkan menjamak

dan mengqasar salat baginya. Dalam lapangan muamalah disyariatkan banyak

macam kontrak (akad) serta berbagai macam jual beli, sewa menyewa,

perseroan (syirkah) dan mudarabah (berniaga dengan modal orang lain dengan

perjanjian bagi laba) serta berbagai hukum rukhsah dalam muamalah. Dalam

lapangan ‘uqubat (sanksi pidana), Islam mensyariatkan diat bagi pembunuh

tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang
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terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatu kesempitan

menimbulkan keringanan dalam syariat Islam75, sebagaimana diisyaratkan

dalam QS. al-Maidah (5): 6,

                      
                   
                 
            
             

Artinya:. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan
shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu
junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali
dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak
memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah
mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu,
tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya
bagimu, supaya kamu bersyukur(Q.S al-Maidah ayat:6).

Memaksakan diri keluar dari kebutuhan hajiyat justru tidak akan

memberikan kemasalahatan. Jadi, kebutuhan hajiyat berfungsi untuk

memperluas tujuan maqasid dan menghilangkan keketatan  makna harfiah

yang penerapannya membawa kepada rintangan dan kesulitan yang akhirnya

merusak maqasid. Jelasnya, jika hajiyat tidak dipertimbangkan bersama

dengan daruriyat, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami

kesulitan. Walaupun rusaknya hajiyat, tidaklah merusak seluruh maslahat

sebagaimana halnya daruriyat76.

75Ibid.,h.238
76Abu Ishaq al-Syatibi, op.cit, h. 10-11.
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c. Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat, ialah mengambil apa yang sesuai dengan

kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari caracara yang tidak disukai

oleh orang-orang yang bijaksana. Kebutuhan tahsiniyat, merupakan tingkat

kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu

dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat

kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan

kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak

dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan

norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat,

muamalah dan ’uqubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan

dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadat, misalnya Islam

mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun

pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke

masjid, menganjurkan banyak ibadah sunah. Dalam lapangan muamalat, Islam

melarang boros, kikir, menaikan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang

‘uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan atau

menyiksa mayat dalam peperangan77

Tujuan syariat ini diisyaratkan dalam al-Qur’an di antaranya QS. al-

Maidah (5): 6,

77Satria Effendi ,, op.cit., h. 236.
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Artinya:. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan
shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu
junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau
kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu
kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik
(bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan
nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.(Q.S al-Maidah ayat:6).

Ketiga tingkatan kebutuhan (masalih) tersebut pada dasarnya saling

berkaitan antara satu sama lainnya. Masalih tahsiniyat adalah bersifat pelengkap

bagi masalih hajiyat, yang juga menjadi pelengkap bagi masalih daruriyat.

Masalih daruriyat adalah dasar dari semua masalih78.

Dengan demikian konsep maqasid al-syari’ah berorientasi kepada

kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan

dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang bertingkat

namun saling melengkapi.

Memelihara Agama (hifzh al-din)

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang

yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia

dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia

78Abu Ishaq al-Syatibi, op.cit., h. 16-17.
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(hubungan horizontal). agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi

dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam Alquran surat al-Maidah ayat 3,

                  
Artinya:. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu agamamu.(Q.S al-
Maiadah:3).

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan

utama yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat menyentuh nurani

manusia. seperti perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama.

Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak

bertanggung jawab yang hendak meruska akidahnya, ibadah-ibadah

akhlaknya,atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran

islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. walau begitu, agama islam

memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini

dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang islam

tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam.

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan

menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu memelihara dan

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer,

seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka

akan terancamlah eksistensi agama



71

b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan

agama, dengan maksud menghidari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar

bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan

maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita

mempersulit bagi orang yang melakukannya.

c. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk

agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi

pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan,

pakaian dan tempat79

Memelihara Jiwa (hifzh an-nafs)

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan

hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan)

sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan

pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh

mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang

dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan

perbuatannya.

Banyak ayat yang menyebutkan tentang larangan membunuh, begitu pula

hadist dari nabi Muhammad, diantara ayat-ayat tersebut adalah:

1. Surat Al-Baqarah ayat 178-179

2. Surat al-an’am ayat 151

3. Surat Al-Isra’ ayat 31

79Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h.
128.
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4. Surat Al-Isra’ ayat 33

5. Surat An-Nisa ayat 92-93

6. Surat Al-Maidah ayat 32

Berikut ini adalah salah satu contoh ayat yang

melarang pembunuhan terjadi di dunia, yaitu surat al-Isra’ ayat 33,

                 
        

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa
dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan
kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam
membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.(Q.S al-
Isra` ayat:33).

Memihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi

tiga peringkat:

a. Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan

pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

b. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat seperti dibolehkannya berburu

binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini

diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia,

melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara

makan dan minum.

Memelihara akal, (hifzh al-`aql)
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Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk

ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik

bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal.

Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khomr (jenis

menuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang

meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang

berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Kita disuruh untuk

memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk kepada

binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang dalam surat An-Nahl

ayat 66-69 yaitu:
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Artinya:. dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat
pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam
perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi
orang-orang yang meminumnya.67. dan dari buah korma dan anggur, kamu buat
minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang
memikirkan. dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di
bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin
manusia",69. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan
tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu
ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat
obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang
memikirkan.(Q.S al-Nahl ayat:66-69).

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 tingkat:

a. Memelihara akaldalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum

minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.

b. Memelihara akal dalam tingkat hajiyat seperti dianjurkan menuntut ilmu

pengetahuan.

c. Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari

menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah80.

Memelihara keturunan (hifzh an-nasb)

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan

mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini,

sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus

dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua

manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir

dari hubungan itu dinggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak

80Fathurrahman Djamil, op.cit h. 128.
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hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbutan dan apa saja

yang dapat membawa pada zina.

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi

tiga:

a. Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan nikah

dan dilarang berzina.

b. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat seperti ditetapkannya

ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.

c. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya

khitbah dan walimah dalam perkawinan.

Memelihara Harta(hifzh al-mal)

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah,

namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat

tama’ kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun,

maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama

lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu’amalat

seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dll81.

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat:

a. Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata

cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara

yang tidak sah.

81 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi aksara, 1992), h. 67-101.
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b. Memelihara harta dalam tingkat hajiyat seperti syariat tentang jual beli

tentang jual beli salam.

c. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan

menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.


