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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا alif Tidak

dilambangkan

Tidak dilambangkan

ب ba b be

ت ta T ta

ث ṡa ṡ es (dengan titik  di atas)

ج jim J je

ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)

خ kha kh ka dan ha

د dal d de

ذ żal ż zet (dengan titik di atas)

ر ra r er

ز zai z zet

س sin s es

ش syin sy es dan ye

ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)

ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
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ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)

غ ghain g ge

ف fa f ef

ق  qaf q ki

ك kaf k ka

ل lam l el

م mim m em

ن nun n en

و  waw w we

ھ Ha h ha

ء hamzah ` apostrof

ي ya y ye

B. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama

َ fataḥah a a

َ
kasrah i i

ُ ḍammah u u

Contoh :

بَ َكتَ  = kataba, ذُِكرَ  = żukira, َسِلمَ  = salima
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C. Vokal Rangkap atau diftong:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama

يْ  َ fatḥah dan ya ai a dan i

وْ  َ fatḥah dan wau au a dan u

Contoh:

َحْولَ  = ḥaula, َكْیفَ  = kaifa, یَْقِضى = yaqḍi

D. Vokal Panjang atau maddah:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama

يْ  َ ا fatḥah dan alif
atau ya

ā a dan payung
di atas

يْ  ِ kasrah dan ya
i

i dan payung
di atas

وْ  ۥ ḍammah dan
wau

ū u dan payung
di atas

Contoh :

قَالَ  = qāla, َسبِْیلُ  = sabil, یَْنُظُرْونَ  = yanẓurūn

E. Ta’ Marbūṭah ( ة ).

Transliterasi untuk ta’ al-marbūṭah ada dua:

a. Ta’ al-marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan

ḍammah, begitu juga kalau pada kata terakhir dengan ta’ al-marbūṭah

diikuti oleh kata yang mengikuti kata sandang al- serta bacaan kedua kata

itu terpisah, maka ta’ al-marbūṭah itu ditransliterasi dengan (t) seperti :

الكوفة مدرسة ditulis madrasat al-kūfah.
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b. ta’ al-marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun atau diakhir kata dan

kalimat, maka ta’ al-marbūṭah itu ditransliterasi dengan (h), seperti

حجة ditulis hujjah.

F. Pembauran

Kata sandang alif lam ال) ) ditulis “al-“ apabila  diikuti huruf qamariah, seperti:

الفقھ ditulis al-fiqh, bila diikuti huruf syamsiah seperti, السبب ditulis al-sabab.

Jika dimasuki huruf sebelumnya, seperti, الفقھ و ditulis wa al-fiqh, والسبب ditulis

wa al-sabab.

G. Tasydīd dilambangkan dengan huruf dobel, seperti اَلَّفَ  ditulis allafa.

H. Kata-kata yang telah dikenal, ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia,

seperti Rasulullah, Ulama, kitab, dan lain-lain.
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ABSTRAK

Syamsiah Nur (2020): Pemikiran Fikih Satria Effendi Tentang Teknologi
Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan.

Perbedaan makna ittihad al-Majelis pada syarat akad pernikahan
menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama fikih tentang masalah
teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan akibat perkembangan
zaman sekarang ini. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian yang dijawab
dalam disertasi ini adalah bagaimana pendapat para ulama dan pemikiran fikih
Satria Effendi serta analisis maqasid al-Syariahnya.

Penelitian ini adalah penelitian library yang diolah dari sumber primer
yaitu dua buah buku Satria Effendi berjudul ushul fikih dan Problematika Hukum
Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudence Dengan Pendekatan
Ushuliyyah. dan usul fikih serta sumber sekunder yaitu buku-buku yang relevan
yang dilakukan secara kualitatif. Kemudian dianalisis dengan kajian maqasid
al-Syari’ah.

Hasil penelitian disertasi ini menyimpulkan, pertama, dari 18 pendapat
para ulama yang penulis temukan, terdapat 10 yang menyatakan sah disebabkan
makna ittihad al-Majelis adalah harus kesinambungan waktu dan bukan tempat
tentang teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan dan 8 pendapat
yang menyatakan tidak sah dengan argumentasi makna ittihad al-Majelis harus
satu tempat dan satu waktu. Kedua, pemikiran fikih Satria Effendi pengikut
mazhab Syafi’i dilihat dari latar belakang tempat kelahiran, pendidikan, guru, dan
sosialnya, tetapi dalam masalah teknologi informasi dalam perwalian akad
pernikahan sependapat dengan mazhab Hanafiyyah yang menyatakan sah. Ketiga,
analisis maqāṣid al-Syari’ah tentang pernikahan menggunakan teknologi
informasi adalah untuk upaya hifz al-Din yaitu adanya pernikahan berarti sudah
melaksanakan setengah dari agama, untuk upaya hifz al-naf yaitu antisipasi
terjadinya goncangan jiwa dan menghindari larangan Islam hidup membujang,
untuk upaya hifz al-Nasl yaitu menghindari larangan berbuat zina agar
mendapatkan keturunan yang baik-naik, untuk upaya hifz al-Māl yaitu
pemanfaatan harta yang dimiliki untuk kebutuhan keluarga sehingga harta
tersebut mempunyai nilai.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Pernikahan, Maqasid al-Syari’ah.
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مجرده

.العقادزواجعھدةفيالمعلوماتتكنولوجیاحولأفنديساتریامنفقھ: )2020(نورمسیة

علماءبینالرأيفياالختالفیسببالزواجعقدشروطفياالتحادمعنىفياالختالف
علىوبناء. الحاليالعصرتطوربسببالزواجعقدحضانةفيالمعلوماتتكنولوجیامشكلةحولالفقھ
وتحلیلأفنديالثریامنوالفقھالعلماءرأيھوماھواألطروحةھذهفيأجابالبحثمحورفإن،ذلك

.الشرعالمقاصد

فقھبعنوانأفنديلساتریالكتابینالرئیسيالمصدرمنمصنوعةبحثیةمكتبةھوالبحثھذا
والمصادرالفقھيوالفقھ. أوشولیةنھجمعالفقھتحلیلإشكالیةالمعاصراإلسالمياألسرةوقانونأوسول
.الشرعیةالمقاصددراسةمعتحلیلھاتمثم. الصلةذاتالنوعیةللكتبالثانویة

أعلنالذین10ھناكالمؤلفون،یجدالذینالعلماءآراء81منأوال،أطروحة،البحثھذانتائجوخلصت
تكنولوجیاحولالمكانولیسالوقتاستمراریةتكونأنھوالتجمعاالتحادمعنىبسببصالحة

للمحكمةاالتحادمعنىمعبھاالمصرحغیرالحجةتفیدآراء8والزواجعقدحضانةتكونفيالمعلومات
علىتنصالتيالصفیةالطائفةاتباعإلىمیالً أكثرأفنديساتریافقھثانیاً،.  واحدةولمرةواحدمكانفي
ً ومعلمیھاوتعلیمھارأسھامسقطخلفیةفيصالحةغیرأنھا یُعنىالمقدستحلیلإنثالثاً،. واجتماعیا

نصفتنفیذبالفعلیعنيالزواجأنأيالدین،حیفلجھودھوالمعلوماتتكنولوجیاباستخدامبالزواج
حفیزلجھود،اإلسالمبقاءتحریموتجنبالروحالصدمةاستباقمنالنفاثحفصجھدأجلمنالدین،
االستفادةأيالملحفیزلجھود،الصعودجیدةالنسبعلىالحصولأجلمنالزناتحریمتجنبھوالناسل

.قیمةلھاألصللذلكاألسرةالحتیاجاتالمملوكةالممتلكاتمن

.الصیاحالمقاصدالزواج،المعلومات،تكنولوجیا: الرئیسیةالكلمات
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Abstract

Syamsiah Nur (2020): Fiqh of Satria Effendi about information technology in
the custody of Akad marriage.

The difference in the meaning of Ittihad al-Tribunal on the terms of
marriage contract causes the difference of opinion among the Fiqh scholars on the
problem of information technology in the custody of marriage contract due to the
development of the present era. Based on this, the focus of the research answered
in this dissertation is what is the opinion of the scholars and the jurisprudence of
Satria Effendi and the analysis of the Maqasid al-Sharh.

This research is a research library that is made from the primary source
of two books of Satria Effendi titled Usul Jurisprudence and Contemporary
Islamic Family law problematics analysis of jurisprudence with the Ushuliyyah
approach. And the Fiqh of jurisprudence and secondary sources of qualitative
relevant books. Then analyzed with the study of Maqasid al-Shari'ah.

The results of this dissertation research concluded, firstly, of the 18
opinions of the scholars who the authors find, there are 10 who declared valid due
to the meaning of Ittihad al-the assembly is to be continuity of time and not the
place about information technology in Custody of the marriage contract and 8
opinions stating the unauthorized argument with the meaning of the Ittihad al-
Tribunal shall be one place and one time. Second, the jurisprudence of Satria
Effendi is more inclined to follow the Syafi'i sect which states it is not valid in the
background of their birthplace, education, teachers, and social. Thirdly, the Al-
Syari'ah maqāṣid analysis of marriage using information technology is for the
efforts of the Hifz al-Din i.e. a marriage means already carrying out half of the
religion, for the Hifz al-NAF effort of anticipation of shock The soul and avoid
the prohibition of survival of Islam, for the efforts of the Hifz al-Nasl is avoiding
the prohibition of adultery in order to obtain a good descent-ascending, for the
efforts of the Hifz al-Māl ie the utilization of the property owned for the needs of
the family so The asset has value.

Keywords: information technology, marriage, Maqasid al-Syari'ah.
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BAB  I   

PENDAHULUAN 

 

       

A. Latar Belakang Masalah   

Dahulu, teknologi informasi digunakan hanya terbatas pada 

pemprosesan data, sekarang dengan semakin merebaknya globalisasi hampir 

seluruh aktivitas manusia  sudah dimasuki oleh aplikasi dan otomatisasi yang 

membawa pengaruh sangat besar diberbagai bidang, seperti hukum, politik, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya bahkan 

sampai ke permasalahan pernikahan.   

 Teknologi informasi mempunyai peranan sebagai media fasilitator 

contohnya dalam penggunaan handphone
1
 yang memiliki kemampuan 

menyajikan informasi dari internet telah menjadi barang yang sudah lazim 

sekarang ini untuk berkomunikasi, sehingga akibatnya dirasakan membuat 

jarak yang jauh menjadi sangat dekat
2
 menjadikan basis yang diakui untuk 

memenuhi sebagian besar hajat manusia. 

Satria Effendi telah membahas bahwa  suatu hal yang menarik muncul 

akhir-akhir  ini  (sebelum tahun 2000, karena Satria Effendi wafat tahun 2000) 

adalah permasalahan akad pernikahan menggunakan telepon, Satria Effendi 

                                                             
1
Menurut penulis ada sedikit perbedaan antara telepon dengan handphone. Telepon 

pada masa dahulu bentuknya pakai tali kabel dan tidak bisa dibawa kemana-mana, hanya menetap 

saja letaknya di dalam rumah, dan untuk saat ini sudah jarang digunakan lagi oleh masyarakat. 

Sedangkan handphone sudah mengalami modifikasi dari telepon yang bentuknya lebih dan bisa 

dibawa kemana-mana oleh yang punya handphone, dan fungsinya pun sama untuk komunikasi 

hanya saja handphone lebih luas fungsinya dibanding telepon. 
2
Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni, Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi, 

(Yogyakarta, CV. Andi Offset. 2013), hlm.16 
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menghimbau permasalahan akad pernikahan menggunakan telepon patut 

mendapatkan perhatian secara serius, dan perlu pengkajian lebih mendalam.
3
 

Himbauan Satria Effendi inilah yang membuat penulis tergerak untuk 

melanjutkan pengkajian lebih mendalam untuk membuat penelitian dalam 

disertasi penulis. 

Satria Effendi menjelaskan pengkajian bukan saja ditujukan kepada 

putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang 

Pengesahan Praktek akad pernikahan menggunakan telepon, yang merupakan 

permasalahan pertama terjadi untuk di negara Indonesia, tetapi kajiannya lebih 

menyeluruh, karena permasalahan diduga akan muncul dalam bentuk lain dari 

yang telah terjadi, di samping dapat didengar suaranya, juga dapat dilihat 

gambar yang sedang berbicara.
4
 Hal ini terbukti setelah itu sudah banyak 

faktanya permasalahan perwalian akad pernikahan yang menggunakan media 

teknologi informasi atau teleconperence. 

Salah satu bukti permasalahan teknologi informasi atau 

teleconference
5
 dalam perwalian akad pernikahan dan merupakan terobosan 

pertama dilakukan oleh pasangan Aria bin Drs. Suroso Darmoatmojo, seorang 

dosen Universitas Terbuka (UT) yang ditugas belajarkan ke Amerika Serikat 

dan Nurdiani binti Prof. Dr. H. Baharudin Harahap pada tanggal 13 Mei 1989. 

Aria sebagai calon mempelai pria tidak dapat pulang ke Indonesia karena 

                                                             
3
Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis 

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2.  
4
Ibid. 

5
Untuk kata selanjutnya penulis hanya menuliskan teknologi informasi saja, tidak 

teleconference yang memiliki makna yang sama. 
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persyaratan tugas belajar akan gugur atau batal jika peserta tugas belajar 

pulang ke negara asalnya.
6
  

Selanjutnya ada kasus yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2004 

oleh pasangan Dewi Tarunawati di Bandung-Indonesia dengan Syarif 

Abdurrahman Achmad di Oakland Ave Apt 9 Pittsburgh PA 15213 di Amerika 

Serikat, melangsungkan pernikahan di Kantor Indosat Landing Point Jalan 

Terusan Buah Batu Bandung. Hal ini dikarenakan calon mempelai pria tidak 

dapat meninggalkan pekerjaannya di Amerika Serikat karena terikat kontrak 

dan begitupun calon mempelai wanita yang tidak dapat meninggalkan studi 

S.2-nya di Indonesia.
7
 Selain itu mulailah bermunculan satu persatu 

permasalahan kasus yang sama di masyarakat. 

Kedua kasus di atas hanyalah merupakan sedikit dari contoh yang 

terjadi di masyarakat yang hidup di dunia yang semakin modern ini. Bukanlah 

tidak mungkin pada masa yang akan datang akan semakin banyak terjadinya 

teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan, sehingga perlu aturan 

yang mengatur mengenai permasalahan pernikahan jarak jauh ini supaya tidak 

lagi ada perdebatan atau kesulitan dalam kehidupan setiap manusia. 

Aturan yang mengatur yang diperlukan masyarakat adalah aturan 

hukum Islam. Hukum Islam mengatur kehidupan setiap manusia dalam seluruh 

                                                             
6
Majalah Varia Peradilan Tahun VI Nomor 62 Tahun 1990, hlm. 5. Yang penulis kutip 

dalam penelitian Dede Yusifa, Tinjauan Hukum Islam dalam Perkawinan Teleconference, 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 58. 
7
Koran Pikiran Rakyat, Minggu 5 Desember 2004. Lihat juga Dede Yusifa, Ibid., hlm. 

62-63. 
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aspek termasuk permasalahan hukum keluarga.
8
 Salah satu ruang lingkup yang 

diatur dalam hukum keluarga adalah masalah pernikahan yang ikut mengalami 

perubahan di dalam masyarakat sehingga dibutuhkan hukum fikih
9
. Seperti 

permasalahan pernikahan adalah perwalian akad pernikahan yang mengalami 

perubahan dengan menggunakan teknologi informasi. 

Hukum fikih berkembang dengan mengalami penyesuaian kondisi dan 

tuntutan zaman yang menuntut kepastian jawaban spesifik sesuai dengan 

keadaan masyarakat yang ada. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya upaya 

pemikiran fuqaha dalam membedah ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-

Qur‟an dan al-Sunnah.
10

  

Pemikiran fuqaha dibutuhkan untuk memastikan jawaban spesifik 

melalui pemikiran fikih yang sangat tergantung dari proses penggunakan ilmu 

ushul fikih. Sedangkan pemikiran fikih dibutuhkan karena adanya faktor 

munculnya persoalan baru.
11

 Persoalan baru yang muncul dapat juga dikatakan 

dengan istilah kajian fikih kontemporer.
12

Kajian fikih kontemporer ini 

                                                             
8
Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9. Lihat juga kutipan dari Mardani dalam Joseph Schacht, 

Introduction to Islamic Law, (Oxford: University Press, 1964), hlm.1. 
9
Fiqih menurut bahasa berarti „paham‟, seperti dalam firman Allah surat al-Nisa‟ ayat 

78: 

...      
      

Artinya: 78. ...Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami 

pembicaraan sedikitpun? (Q.S. An Nisa: 78). 
10

Satria Effendi, dkk, Fiqh Indonesia Dalam Tantangan, (Surakarta: FIAI-UMS, 1991), 

hlm. 3. 
11

Thaha Jabir Fayyad „Ulwanni, Adabu al-Ikhtilaf fi al-Islam, (Qatar: 1996,), hlm. 21. 
12

Fikih kontemporer adalah suatu kajian pemikiran kekinian produk hukum Islam yang 

aktual, rasional, dan faktual dengan menggali sumber hukum Islam berupa al-Qur‟an dan Sunnah 

serta yurisprudensi ulama terdahulu dan mengintegrasikan IPTEK dalam menyimpulkan hasil 

ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Lihat tulisan Syamsul 

Hilal seorang dosen pada fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul Fikih dan 

Permasalahan Kontemporer. 
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menawarkan suatu pemikiran kekinian produk hukum Islam yang aktual dan 

faktual. 

Ilmu Ushul fikih mengandung dua tujuan pokok, yaitu: Pertama, 

menerapkan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk 

menentukan bahwa sesuatu masalah baru; yang tidak ditemukan hukumnya 

dalam kitab-kitab terdahulu. Kedua, mengetahui lebih mendalam bagaimana 

upaya dan metode yang harus ditempuh dalam merumuskan kaidah, sehingga 

berbagai masalah yang muncul dapat ditetapkan hukumnya.
13

  

Salah satu kajian fikih kontemporer adalah permasalahan teknologi 

informasi dalam perwalian akad pernikahan. Sedangkan salah satu ulama dan 

fuqaha yang membahas fikih kontemporer di provinsi Riau adalah Satria 

Effendi. Pengalaman Satria Effendi secara akademik banyak melakukan 

produk kajian yang berupaya merekam jejak kajian fikih kontemporer, dan 

beliau juga seorang pakar ilmu fikih dan ushul fikih di Indonesia. Hal inilah 

yang menjadi salah satu alasan penulis meneliti pemikiran tokoh Satria 

Effendi. 

Kajian fikih kontemporer tentang teknologi informasi dalam 

perwalian akad pernikahan dimulai dengan mengkaji teori rukun pernikahan 

yang menentukan apakah akad pernikahan sah atau tidak. Menurut mazhab 

Syafi‟iyah yang dikutip oleh al-Juzairi terdapat 5 macam  rukun  pernikahan. 

                                                             
13

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: al-Majlis al-A`la al-Indonesia li al-

Dakwah al-Islamiyah, 1972), hlm. 14-15. 
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Hal ini sesuai dengan  mazhab Malikiyah yang dikutip oleh Muhammad Amin 

Suma
14

 yaitu: 

1. Adanya calon suami. 

2. Adanya calon isteri. 

3. Adanya wali nikah. 

4. Adanya sighat akad yakni ijâb dan qabûl. 

5. Adanya 2 (dua) orang saksi. 

Berdasarkan 5 (lima) rukun pernikahan yang ditetapkan oleh kedua 

mazhab tersebut, terdapat 4 (empat) rukun pernikahan yang sama dan satu 

rukun berbeda.  Adapun 4 (empat) rukun pernikahan yang sama dari mazhab 

Syafi‟iyah dan Malikiyah di atas dikuatkan lagi dengan pendapat Ahmad 

Zahro
15

. Sedangkan satu rukun yang berbeda tersebut yaitu : 

1. Mazhab Syafi‟iyah rukun kelima adalah adanya 2 (dua) orang saksi. 

2. Mazhab Malikiyah rukun kelima adalah adanya maskawin/mahar atau ash-

shadaq. 

Rukun pernikahan di atas tentang adanya calon kedua mempelai yang 

saling rela untuk menikah dijelaskan lebih rinci lagi oleh Sayyid Sabiq bahwa 

rela maknanya ridha dan adanya persetujuan untuk mengikat hidup 

berkeluarga, karena perasaan ridha dan persetujuan bersifat kejiwaan yang 

tidak dapat dilihat dengan mata kepala, harus ada simbol yang kuat untuk 

                                                             
14

Muhammad Amin Suma, Kawin Beda Agama; Telaah Syariah dan Qanuniah, 

(Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 38. 
15

Ahmad Zahro, Fiqih Kontemporer; Tuntas Menjawab 111 Persoalan Umat Terkini,  

Buku II, (T.tp: Qaf Media Kreativa, 2017), hlm. 185. 
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menunjukkan keinginan mengikat hidup berkeluarga. Simbol itu diutarakan 

dengan kata-kata oleh kedua calon mempelai.
16

 

Sayyid Sabiq menjelaskan rukun pernikahan adanya wali dari calon 

isteri bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada 

orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Adapun syarat perwalian dalam 

pernikahan menurut Sayyid Sabiq yaitu. 

1. Adanya dua orang saksi yang adil. 

2. Adanya lafal ijab dan kabul yang jelas.
17

  

Ali Yusuf  al-Subki
18

 menjelaskan bahwa mengenai akad pernikahan 

para ulama fikih menyebutkan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:  

1. Dua orang yang berakad telah tamyiz; jika salah satu yang berakad gila, atau 

tidak tamyiz maka pernikahan itu tidak sah. 

2. Kesatuan tempat ijab dan kabul; dengan arti agar tidak terpisah antara ijab 

dan kabul, baik dalam perkataan orang asing atau dengan sesuatu tempat 

yang jauh, sehingga dapat menghalangi atau menyibukkan diri antara satu 

pihak dengan pihak lainnya.  

3. Hendaknya wali nikah yang mengucapkan ijab tidak berbeda ucapannya 

dengan ucapan kabul, kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih 

baik dari yang ber-ijab. 

                                                             
16

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 6, alih bahasa Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT 

Alma‟arif, 1978), hlm. 53. 
17

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 7, alih bahasa Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT 

Alma‟arif, 1978),  hlm. 7  
18

Ali Yusuf al-Subki, Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: 

Amzah, 2012), hlm. 100-101. 
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4.  Masing-masing dari ijab dan kabul mendengarkan dan memahami maksud 

pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan. 

Berdasarkan syarat-syarat akad pernikahan tersebut, permasalahan 

akan terjadi ketika pelaksanaan pernikahan tidak memenuhi syarat seperti wali 

dari calon isteri melakukan ijab tidak berada di tempat pelaksanaan akad 

pernikahan, sedangkan kabul dilakukan di tempat pelaksanaan akad pernikahan 

dan ini merupakan masalah menurut penulis yang telah terjadi di masyarakat. 

Kenapa hal ini menjadi masalah? Karena secara teoritis mengenai syarat-syarat 

akad pernikahan berbeda jika dilihat dengan secara faktualnya. 

Dilihat secara faktual ada fenomena yang terjadi di masyarakat, syarat 

sahnya dari rukun akad pernikahan tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan 

terjadinya kesenjangan antara teori syarat perwalian akad pernikahan dengan 

pelaksanaan perwalian akad pernikahan di masyarakat.
19

 

Fenomena yang terjadi di masyarakat tentang pernikahan 

menggunakan telepon dipecahkan oleh Satria Effendi melalui kacamata fikih, 

dengan bersumber dari berbagai literatur.  Satria Effendi menemukan masalah 

fikih kontemporer ini terdapat kontradiksi antar beberapa pendapat ulama.
20

  

Kontradiksi dimaksud adalah dalam pemahaman mengenai makna 

Ittihad al-Majelis bagi ijab dan kabul. Satria Effendi, menjelaskan ada 2 (dua) 

penafsiran terhadap makna Ittihad al-Majelis sebagai berikut: 

                                                             
19

Lihat kembali pada halaman 2 di atas ada dua contoh kasus yang sudah penulis 

paparkan.  
20

Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis 

Yurisprudence Dengan Pendekatan Ushuliyyah, Ibid.. 



9 
 

 
 

1. Menurut mazhab Hanafiyah makna Ittihad al-Majelis adalah pelaksanaan 

ijab dan kabul dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu 

upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah. 

Artinya ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab 

bubar, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Sedangkan apabila 

upacara ijab dan kabul dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun 

kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut 

tidak sah.
21

   

Pendapat mazhab Hanafiyah ini memaknai Ittihad al-Majelis itu 

adalah tentang kesinambungan waktu atau zaman (zaman dalam kosa kata 

bahasa Arab) antara ijab dan kabul, bukan masalah bersatunya tempat atau 

makan (makan dalam kosa kata bahasa Arab). 

2. Menurut mazhab Syafi‟iyah makna Ittihad al-Majelis adalah bersatunya 

tempat, gunanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, 

yang  juga sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang 

harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ijab dan kabul itu betul-

betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad pernikahan.
22

  

Pendapat mazhab Syafi‟iyah ini memaknai Ittihad al-Majelis  

Pendapat nomor dua di atas, berkesesuaian dengan rukun 

pernikahan menurut mazhab Syafi‟iyah bahwa rukun pernikahan yang 

kelima adalah adanya dua orang saksi. Sedangkan pendapat nomor 1 di atas, 

mazhab Hanafiyah berpendapat sebaliknya yaitu tidak menyatakan adanya 

                                                             
21

 Ibid., hlm. 3 
22

Ibid., hlm. 6. 
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dua orang saksi menjadi rukun dalam pernikahan, tetapi mahar yang 

menjadi rukun dalam pernikahan. 

Adapun pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih Sunnah bahwa 

salah seorang dari mempelai ghaib tetapi tetap mau melanjutkan aqad 

nikahnya, wajiblah mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak 

lainnya meminta diaqadnikahkan, dan pihak yang lain ini memang mau 

menerima hendaklah menghadirkan 2 saksi dan membacakan isi suratnya 

kepada hadirin, atau memberitahukan wakilnya dan  mempersaksikan kepada 

hadirin di dalam majelis bahwa akad nikah telah diterima, dengan demikian 

kabul dipandang masih ittihad al-majelis.
23

  

Menurut Ibnu Hajar al-Haytami
24

 yang penulis kutip dalam bukunya 

Satria Effendi mengatakan bahwa ittihad al-majelis disyaratkan, bukan saja 

                                                             
23

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 6, alih bahasa: Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT 

Alma‟arif, 1978), hlm. 57. 
24

Nama lengkapnya Ibnu Hajar al-Haytami adalah al-Imam al-Faqih al-Mujtahid 

Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Salmunti al-Haitami al-

Azhari al-Wa`ili al-Sa'di al-Makki al-Anshari al-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar al-

Haitami (lahir di Mahallah Abi al-Haitam, Mesir bagian Barat, bulan Rajab Tahun 909 H, wafat di 

Mekkah juga di bulan Rajab pada tahun 973H) adalah seorang ulama dibidang fikih mazhab 

Syafi'i, ahli ilmu Kalam dan Tasawuf.
 
Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, kemudian ia diasuh 

oleh Imam Syamsuddin bin Abi al-Hamayil dan Syamsuddin al-Syinawi. Kemudian Syamsuddin 

al-Syinawi memindahkannnya dari Mahallah Abi al-Haitam ke Maqam Ahmad al-Badawi dan 

mulailah ia mempelajari dasar-dasar ilmu kemudian pada tahun 924 H ia dipindahkan ke Masjid 

al-Azhar, belajar dengan ulama-ulama Mesir, dan ia telah menghafal al-Qur'an di waktu kecil. 

Guru-gurunya mengizinkan ia untuk berfatwa dan mengajar dan pada waktu itu usianya masih 

belum mencapai 20 tahun, ia menguasai berbagai ilmu antara lain tafsir, hadits, ilmu kalam, fikih, 

ushul fikih, ilmu waris, ilmu hisab, nahwu, sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu manthiq dan 

tasawuf. Ia pergi ke Mekkah pada akhir tahun 933H, kemudian haji dan tinggal disana, setelah itu 

ia kembali ke Mesir, dan berhaji bersama keluarganya di akhir tahun 937 H, kemudian berhaji lagi 

pada tahun 940 H kemudian tinggal disana untuk mengajar, berfatwa dan menulis karya tulisnya. 

Ia memiliki banyak guru, antara lain: Zakaria al-Anshari, Syaikh Abdul Haq as-Sanbathi, al-Syams 

al-Masyhadi, al-Syams al-Samhudi, al-Amin al-Gumari, Syihabuddin al-Ramli, al-Thablawi, Abu 

al-Hasan al-Bakri, Syamsuddi al-Laqqani al-Dhairwathi, al-Syihab bin al-Najjar al-Hanbali, al-

Syihab bin al-Sha`igh. Ia memiliki banyak karya tulis, antara lain: Syarh al-Misykat, Syarh al-

Minhaj yang bernama Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj, Dua Syarh atas kitab al-Irsyad, 

Syarh al-Hamziyyah al-Bushiriyyah, al-Shawa'iq al-Muhriqah 'ala Ahli ar-Rafdhi wa al-Dhalali 

wa al-Zanadiqah, Kaffu al-Ri'a` 'an Muharramat al-Lahwi wa al-Sima, al-Zawajir 'an Iqtirafi al-
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untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat 

hubungannya dengan tugas 2 (dua) orang saksi, yang menurut pendapat Ibnu 

Hajar al-Haytami, dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ijab dan 

kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad dalam 

pernikahan.
25

 Berdasarkan penjelasan ini berarti pendapat Ibnu Hajar al-

Haytami (dari mazhab Syafi‟iyah) mengatakan tidak sah pernikahan tidak satu 

tempat. 

Menurut Satria Effendi kontradiksi di atas, dapat dijadikan alternatif 

pilihan, selama belum ada suatu ketegasan dari lembaga penegak hukum 

pendapat yang diberlakukan di Peradilan Agama. Jika sudah ada ketegasan 

pendapat yang disepakati untuk diberlakukan, umat Islam wajib terikat dengan 

yang disepakati. Ulama-ulama Islam telah sepakat, jika sudah ada ketetapan 

yang diberlakukan di peradilan, selain pendapat itu, tidak berlaku lagi bagi 

umat Islam.
26

  

Permasalahan teknologi informasi dalam perwalian  akad pernikahan 

sebegitu menariknya untuk dibahas karena terjadi ketidaksesuaian teori dengan 

                                                                                                                                                                       
Kaba`ir, Nashihatu al-Muluk, Syarh Alfiyyah Abdullah Bafadhal al-Haj yang bernama al-Manhaj 

al-Qawim fi Masa`ili al-Ta'lim wa al-Ahkam fi Qawathi'i al-Islam merupakan Syarh dari al-

Muqaddimah al-Hadhramiyyah dalam fikih azhab Syafi‟i, Syarh al-'Ubab yang bernama al-I`ab 

wa Tahdziru al-Tsiqat 'an Akli al-Kaftati wa al-Qat, Syarh sedikit dari Alfiyah ibnu Malik, Syarh 

Mukhtashar Abi al-Hasan al-Bakri dalam bidang fikih, Syarh Mukhtashar al-Raudh wa Manaqib 

Abi Hanifah, al-Idhah wa al-Bayan lima Ja`a fi Lailatai al-Ragha`ib wa al-Nishf min Sya'ban, 

Ithaf Dzawi al-Marwah wa al-Inafah lima Ja`a fi al-Shadaqah wa al-Dhiyafah, Mablagh al-Arab 

fi Fakhri al-'Arab, Dar al-Ghamamah fi Durri al-Thailsan wa al-'Adzbah wa al-'Imamah, Tanbih 

al-Akhyar 'ala Mu'dhalati Waqa'at fi Kitabai al-Wazha`if wa al-Adzkar, Tathhiru al-Jinan wa al-

Lisan 'an al-Haudhi wa al-Tafwah bi Tsalbi Mu'awiyyah bin Abi Sufyan, al-Qaul al-Mukhtashar fi 

'alamat al-Mahdi al-Muntazhar, al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, al-Fatawa al-Haditsiyyah, al-

Ifshah 'an Ahaditsi al-Nikah, al-I'lam bi Qawathi'i al-Islam. Lihat al-Tarmasi, Muhammad 

Mahfudz, Hasyiyah al-Tarmasi, (Jeddah: Darul Minhaj, 2011), ISBN 978-9953-541-32-7, , hlm. 

22-27. 
25

Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis 

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 6 
26

Ibid., hlm. 13. 
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fenomena di masyarakat sehingga menjadi suatu masalah yang perlu ada 

solusi, dalam hal ini penulis berusaha menggalinya melalui pemikiran fikih 

Satria Effendi yang mana dalam pemikiran fikih tentu melalui prosedur ushul 

fikih, karena Satria Effendi  memiliki satu buku karangannya yang berjudul 

ushul Fikih.
27

 Penulis memberikan solusi dalam Disertasi ini dengan 

menambahkan pengkajian ushul fikih melalui metode maqaṣid al-Syariah. 

Bagaimana pula komentar menurut tokoh lain tentang pemikiran fikih 

Satria Effendi yang mengenal beliau? Sebagaimana komentar tokoh M. Atho 

Mudzhar menjelaskan, bahwa pemikiran fikih yang dibahas Satria Effendi 

dalam berbagai karyanya, sebagian adalah masalah lama yang sudah banyak 

tertulis rujukannya dalam kitab-kitab fikih, akan tetapi sebagian masalah 

lainnya, seperti masalah pernikahan melalui telepon adalah masalah fikih 

kontemporer yang seringkali belum ada rujukannya secara eksplisit dalam 

kitab-kitab fikih.
28

 

Komentar tokoh  M. Atho Mudzhar lainnya tentang pemikiran fikih 

Satria Effendi mengatakan bahwa di sinilah terlihat intensitas dan sumbangan 

pemikiran fikih Satria Effendi mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia. 

Meskipun dalam kehidupannya sehari-hari secara pribadi Satria Effendi 

dikenal oleh para koleganya sebagai pengikut mazhab Syafi‟i, tetapi dalam 

                                                             
27

Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 233.  
28

M. Atho‟ Mudzhar, “Peranan Analisis Yurisprudensi Dalam Pengembangan 

Pemikiran Hukum Islam, (Prolog) dalam Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga 

Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 

2010),hlm. xxxix, dapat juga dilihat dalam tulisan Yusdani, Menyimak Pemikiran Hukum Satria 

Effendi, dalam artikel al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, hlm. 69. 
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analisisnya sangat dinamis memilih pendapat mazhab yang dinilainya paling 

kuat argumentasinya.
29

 

Satria Effendi menggunakan metode pemikiran fikih dalam 

menganalisis masalah selalu terlebih dahulu mencari dan menyajikan dalil nash 

yang ada baik dalam al-Qur‟an maupun Hadits, kemudian membandingkan 

pendapat-pendapat ulama yang ada yang dikutip dari berbagai sumber.
30

 Tiga 

metode ini yang penulis gunakan dalam membahas pemikiran fikih Satria 

Effendi. 

Berdasarkan alasan-alasan dari pemaparan di atas, membuat penulis 

tertarik melakukan kajian tokoh Satria Effendi dan juga alasan karena beliau 

dikenal sebagai pakar hukum keluarga Islam di Indonesia yang memiliki 

reputasi dan dedikasi dalam upaya pengembangan hukum Islam di Indonesia, 

sehingga karyanya merupakan gagasan yang perlu dijadikan perhatian banyak 

orang khususnya bagi studi hukum keluarga yang digunakan di Indonesia. 

Kemudian dalam konteks Indonesia, karya Satria Effendi yang ditulis menjadi 

jembatan emas antara kalangan pemikir hukum Islam konvensional juga para 

pemikir modern yang sangat rasional.  

                                                             
29

Ibid., hlm. ix-xi, yang penulis kutip dari Yusdani, Menyimak Pemikiran Hukum Satria 

Effendi, dalam artikel al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007, hlm. 70. 
30

Nama-nama kitab rujukan yang dipergunakan Satria Effendi adalah Ilmu Ushul al-

Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf, Kuwait: Dār al-Qalam, 1983; Nizam al-Qada‟ fi Syariat al-

Islamiyah oleh Abdul Karim Zaidan, Baghdad: Mathba‟ah al-Ani, 1994; Kompilasi Hukum Islam 

oleh Abdurrahman, Jakarta: Akademi Presindo, 1990; al-Qada wa Nizamuh fi al-Kitab wa al-

Sunnah oleh Abdurrahman Ibrahim, Baghdad: Mathba‟ah al-Ani, 1994; al-Muhazab oleh Abu 

Ishaq al-Sirazi, Beirut: Dar al-Fikr, 1994; al-Qada wa al-Bayyinah karya Abdul Hasib 

Abdussalam, Kuwait: Maktabah al-Ma‟la, 1987; Munazaat al-Auqaf wa al-Ahkam oleh Abdul 

Hamid al-Sawaribi, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983; al-Mafhum al-Fiqh al-Islami oleh Abdul 

Hamid Nizamuddin, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983; Ilm al-Qada oleh Ahmad al-Hasadi, 

Kuwait: Maktabah al-Ma‟la, 1983; Bulughul Maram karya al-Asqalani, Beirut: Dar al-Fikr, 1979; 

Adlu al-Sani‟ fi Tartib al-Syari‟ah karya Alauddin al-Kisani, Baghdad: Mathba‟ah al-Ani, 1978; 

Usul al-Tasyri al-Islami karya Ali Hasaballah, Mesir: Dar al-Ma‟arif, 1976. 
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Pemikiran fikih Satria Effendi memiliki cara berpikir bercorak 

komparatif dengan upaya membangun fikih lintas mazhab secara qauly juga 

manhajiy sekaligus mentarjihnya. Pemikirannya lebih rasional dan dinamis. 

Sehingga Atho Mudzhar pun menjelaskan penting menjadi bahan 

pertimbangan baik oleh para pemangku kebijakan dalam hal pemerintah dan 

para akademisi yang bergiat dalam keilmuan hukum keluarga Islam 

Indonesia.
31

 

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis paparkan dalam latar 

belakang di atas, menurut penulis sangat menarik untuk dikaji, dan juga  karena 

masalah ini merupakan masalah fikih kontemporer dibidang hukum keluarga,
 

yang sesuai dengan keahlian ilmu yang penulis ambil sehingga dapat dipahami 

bagi penulis hal ini sangat penting diteliti dengan judul Pemikiran Fikih 

Satria Effendi tentang Teknologi Informasi dalam Perwalian Akad 

Pernikahan.  

 

B. Defenisi Istilah. 

Defenisi istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata 

kunci yang terdapat pada judul penelitian penulis, agar tidak terjadi kesalahan 

pemahaman dalam memahami penelitian ini, yaitu : 

1. Pemikiran. 

Pemikiran diartikan sebagai cara atau hasil berfikir. Berasal dari 

kata dasar “pikir”, yang dalam kamus bahasa Indonesia berarti akal budi, 

                                                             
31

Atho Mudzar, Peranan Analisis Yurisprudensi Dalam Pengembangan Pemikiran 

Hukum Islam, (prolog) dalam buku Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer; 

Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. xxv. 
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ingatan, angan-angan. Dengan mendapatkan imbuhan pe-an dalam tata 

Bahasa Indonesia menunjukkan suatu atau perbuatan, maka “pemikiran” 

dapat diartikan cara atau hasil berfikir terhadap sesuatu, sehingga 

melahirkan gagasan, ide-ide, atau konsep yang tertuang dalam bentuk 

tulisan.
32

  

Sedangkan pemikiran yang dimaksud dalam penelitian di sini 

adalah pemikiran yang merupakan hasil berpikir Satria Effendi terhadap 

kajian fikih dan ushul fikih yang melahirkan gagasan, ide-ide yang tertuang 

dalam buku-buku beliau. 

 

2. Fikih 

Fiqih secara bahasa artinya memahami. Fiqih secara istilah 

diartikan Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah 

(perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci.
33

  

Sedangkan fikih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemahaman Satria Effendi tentang syariat Islam yang merupakan produk 

prerogatif Allah SWT khususnya dalam masalah hukum yang bersumber 

pada al-Qur‟an dan Hadits. 

 

3. Satria Effendi. 

Satria Effendi lahir Tanggal 16 Agustus 1949 di Kuala Panduk 

provinsi Riau (Desa yang ada di kecamatan Teluk Meranti                                       

kab.Pelalawan), wafat pada hari Jumat  2 Februari Tahun 2000.
34

  

                                                             
32

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

2002), hlm. 767. 
33

Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 19. 
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Sedangkan Satria Effendi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Satria Effendi sebagaimana yang dijelaskan di atas, seorang tokoh 

yang telah membuahkan karyanya dalam bentuk tulisan berupa buku-buku 

tentang masalah fikih dan ushul fikih lebih khusus masalah fikih 

kontemporer yang penulis jadikan rujukan dalam penulisan disertasi ini. 

 

4. Teknologi Informasi. 

Teknologi Informasi adalah peralatan elektronika, terutama 

komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi, 

yang merupakan seperangkat alat untuk membantu bekerja dan melakukan 

tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi yang tidak 

hanya terbatas pada teknologi komputer (hardware dan software) yang 

digunakan.
35

  

Sedangkan teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah seperangkat peralatan elektronika yang menjadi media teknologi 

informasi atau teleconperence yang lazim digunakan manusia di zaman 

moderend ini. 

 

5. Perwalian 

Perwalian yang dimaksud adalah wali dalam pernikahan yaitu 

orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, 

                                                                                                                                                                       
34

Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis 

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 539. 
35

Ika Menarianti dan Arif Wibisono, Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Semarang: 

Grammarty, 2013), hlm. 5  
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sehingga tidak sah pernikahan tanpa wali.
36

 Dalam Instruksi Presiden No. 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa 

wali nikah merupakan rukun yang dipenuhi bagi calon mempelai wanita 

yang bertindak untuk menikahkannya.
37

  

Sedangkan perwalian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

orang yang berhak menjadi wali nikah dalam pelaksanaan akad pernikahan 

yang merupakan rukun pernikahan dari pihak wanita yang akan menikah, 

agar pernikahan bisa ditetapkan sah. 

 

6. Akad. 

Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Akad yang dimaksud 

adalah perjanjian antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam 

bentuk ijab dan qabul.
38

  

Sedangkan akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perjanjian yang dilakukan oleh wali dari pihak wanita yang disebut ijab 

sebagai penyerahan dalam pelaksanaan pernikahan dengan pihak pria yang 

akan menikah yang disebut kabul sebagai penerimanya. 

 

7. Pernikahan. 

Pernikahan berasal dari kata nikah, nikah menurut bahasa: al-jam‟u 

dan al-adhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan 

                                                             
36

Abd al-Rahmān al-Jaziri, al-Fiqh „alā al-Mazāhib al-Arba‟ah, (Beirut: Dār al-Kutub 

al-Ilmiyah, 2003), IV: hlm. 29. 
37

Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 

20. 
38

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 

Cet. 2, T.th), hlm. 61 
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dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath‟u 

al-zaujah) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan 

di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal 

dari bahasa Arab “Nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari 

kata kerja (fil‟madhi) “Nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Kata nikah 

sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.
39

 

Sedangkan pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penyatuan lahir dan batin dari dua jenis kelamin manusia yang berbeda yang 

asalnya haram menjadi halal disebabkan adanya pelaksanaan akad 

pernikahan atau karena terpenuhinya semua rukun-rukun pernikahan yang 

memjadikan sah pernikahan tersebut. 

 

C. Fokus Penelitian  

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah penelitian di 

atas, fokus penelitian yang dikaji dalam disertasi ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana pendapat-pendapat para ulama tentang teknologi informasi 

dalam perwalian akad pernikahan? 

2. Bagaimana pemikiran fikih Satria Effendi tentang teknologi informasi  

dalam perwalian akad pernikahan? 

3. Bagaimana analisis maqashid al-syari‟ah tentang teknologi informasi 

dalam perwalian akad pernikahan? 

                                                             
39

H.M.A, Tihami, dkk, Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2009), hlm: 6 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian. 

Adapun tujuan penelitian disertasi ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pendapat-pendapat para ulama tentang teknologi 

informasi dalam perwalian akad pernikahan. 

b. Untuk mengetahui pemikiran fikih Satria Effendi tentang  teknologi 

informasi dalam perwalian akad pernikahan. 

c. Untuk mengetahui analisis maqāshid al-syari‟ah tentang teknologi 

informasi dalam perwalian akad pernikahan. 

 

2. Manfaat Penelitian. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :  

a. Manfaat praktis: 

1) Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan keilmuan serta 

memperoleh pengetahuan empirik bagi penulis. 

2) Memberikan kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran fikih di 

bidang hukum keluarga tentang teknologi informasi  dalam perwalian 

akad pernikahan menurut Satria Effendi bagi pembaca. 

3) Tambahan informasi bagi masyarakat muslim atas kemaslahatan yang 

diambil dan kemafsadatan yang dihilangkan melalui kajian maqāṣid 

al-syari‟ah terhadap teknologi informasi dalam perwalian akad 

pernikahan melalui tokoh Satria Effendi. 
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b. Manfaat akademis:  

1) Dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan pemikiran fikih. 

2) Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian fikih 

dan ushul fikih terhadap pemikiran fikih Satria Effendi dalam 

perwalian akad pernikahan yang menggunakan teknologi informasi.  

3) Karya ilmiah berupa disertasi yang diajukan penulis merupakan 

persyaratan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga (al-ahwal al-

Syakhsiyyah) 

 

E. Tinjauan Penelitian Yang Relevan. 

Tinjauan penelitian yang relevan penulis tempuh dengan mencari 

beberapa penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan 

disertasi ini yaitu:  

1. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Faqzan yang berjudul Pembatalan 

Nikah Menurut Pandangan Satria Effendi.  

Hasil penelitian Ahmad Faqzan menyebutkan, bahwa pernikahan 

dinyatakan batal oleh pengadilan, belum tentu sesuai dengan ketentuan 

fikih, pernikahannya sah. Pandangan ini bertolak belakang dengan relevansi 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara teoritis, tidak ada 

suatu pembatalan pernikahan yang dianggap batal menurut hukum sampai 

ikut campur pengadilan. Pembatalan pernikahan atas dasar putusan 

pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak 
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yang bersangkutan, pihak ketiga masyarakat yang sudah terlanjur 

mengetahui adanya pernikahan tersebut.
40

  

Relevansi penelitian ini dengan permasalahan penulis adalah sama-

sama mengambil tokoh Satria Effendi, yang memaparkan tentang siapakah 

sosok tokoh Satria Effendi tersebut, seperti tentang biografi, pemikirannya. 

 

2. Sebuah artikel yang ditulis oleh Yusdani yang berjudul Menyimak 

Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi.  

Hasil penelitian Yusdani menjelaskan bahwa penggunaan dan 

penggabungan model pendekatan normatif-deduktif dengan empiris-induktif 

merupakan suatu keniscayaan bagi fuqaha guna mendapatkan istinbath 

hukum yang maksimal, sehingga fuqaha mampu merealisasikan pesan syari‟ 

sekaligus menjawab tuntutan masyarakat sesuai dengan kondisi dan zaman. 

Gabungan model pendekatan normatif-deduktif dengan empiris-induktif 

perlu dikembangkan dalam kajian ushul fiqih masa kini dan juga masa yang 

akan datang.
41

   

Relevansi artikel ini dengan permasalahan penulis adalah sama-

sama mengambil tokoh Satria Effendi baik dalam hal biografi beliau 

maupun permasalahan pemikiran hukum Islam. 

 

3. Sebuah Tesis yang ditulis oleh Yulida Latifah yang berjudul Lafaz Talak 

Via Pesan Elektronik (Studi Komparatif Perspektif Fiqih Empat Mazhab 

                                                             
40

Ahmad Faqzan, Pembatalan Nikah Menurut Pandangan Satria Effendi, (Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. vii 
41

Yusdani, Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi, al-Mawarid Edisi XVII 

Tahun 2007. 
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tentang Thalaq bi al-Kitabah), Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 

2017.  

Hasil penelitian yang ditulis Yulida Latifah menjelaskan bahwa: 

a. Dalam hal melafazkan talak melalui pesan via elektronik sama halnya 

dengan thalaq bi al-Kitabah dan fuqaha empat mazhab berbeda tentang 

jenis kalimat yang digunakan, media yang digunakan untuk menulis, 

ucapan tulisan talak, serta kedudukan niat pada lafaz yang digunakan. 

b. Ajaran Islam bersifat dinamis terhadap kemajuan IPTEK, namun yang 

terpenting pemanfaatannya tidak bertentangan dengan norma-norma 

ajaran Islam, begitu pula penggunaan teknologi dalam penjatuhan talak. 

Karena pesan elektronik merupakan alat teknologi yang bersifat netral, 

kasus penjatuhan talak dengan pesan elektronik harus diselesaikan secara 

bijaksana ketika menjadi kasus permohonan perceraian di Pengadilan. 

Dengan demikian, apabila diajukan ke pengadilan agama sebaiknya 

menanyakan kondisi suami dan istri saat pesan ditulis dan dikirim untuk 

memastikan apakah terpenuhi syarat dan bagaimana hukum talak 

tersebut.
42

  

Relevansi tesis di atas dengan permasalahan penulis adalah 

sama-sama membahas teknologi informasi, yaitu penelian ini 

penggunaan teknologi informasi dalam masalah talak, sedangkan penulis 

penggunaan teknologi informasi dalam masalah akad pernikahan dalam 

Islam. 

                                                             
42

Yulida Latifah, Tesis; Lafaz Talak Via Pesan Elekronik (Studi Komparatif Perspektif 

Fiqih Empat Mazhab tentang Thalaq bi al-Kitabah), (Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari, 

2017). 
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4. Irma Novayani, Pernikahan Melalui Conference, artikel, 

https://media.neliti.publication.22500. Diakses pada 5 Januari 2020, pukul 

23.02 WIB. 

Artikel yang ditulis oleh Irma Novayani membahas tentang 

pernikahan melalui conference, yang menjelaskan tentang pernikahan 

menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan 

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Sah tidaknya sebuah pernikahan tergantung dari akad 

atau ijab dan kabul yang diikrarkan dari masing-masing pihak yang 

melakukan akad harus mendengar dan mengerti arti ucapan atau perkataan 

masing-masing.  

Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, kemungkinan 

dilakukannya akad pernikahan melalui alat telekomunikasi video conference 

dengan bantuan teknologi tersebut tidak menutup kemungkinan sebagai 

pelaksanaan terjadinya pernikahan jarak jauh. Hukum Islam belum ada 

ketentuan yang pasti mengenai akad nikah melalui video conference, karena 

kasus ini merupakan kasus ijtihadiyah yang tidak terdapat dalam al-Qur‟an 

dan Hadist.  

Pernikahan jarak jauh mempunyai landasan sejarah yang cukup 

menyita perhatian para ulama‟ terdahulu. Sekitar tahun 1989 Indonesia 

sempat dibuat geger oleh berita adanya pernikahan melalui telepon. Masalah 

pernikahan itu sendiri bukanlah menjadi masalah, akan tetapi sarana dan tata 

cara yang digunakan dalam pelaksanaan pernikahan yang dipermasalahkan, 
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karena dianggap tidak lazim sehingga banyak pendapat yang menyatakan 

pernikahan tersebut tidak sah dan sebagian lagi manyatakan sah. 

Saat ini dengan berkembangnya zaman dan tehnologi, yang jauh 

menjadi dekat dan yang dekat semakin jauh dengan adanya saluran internet, 

apapun bisa dilakukan terlebih masalah pernikahan. Pernikahan melalui 

internet kurang lebih sama dengan pernikahan yang dilakukan melalui 

telepon. Hanya saja jalur internet lebih canggih tehnologinya, dengan 

bantuan visualisasi gambar yang nampak lebih baik dari pada jaringan 

telepon yang tidak diketahui wajah lawan bicaranya.  

Secara umum hikmah pernikahan melalui jalur internet sama 

halnya dengan hikmah pernikahan menggunakan jalur biasa (konvensional). 

Hanya saja secara teknis memang ada bedanya, pernikahan melalui jalur 

internet dapat menjangkau jarak jauh. Bisa dipergunakan oleh mereka yang 

berada berjauhan tempat, sedangkan pernikahan biasa hanya dimanfaatkan 

oleh mereka yang berdekatan jaraknya.  

Pernikahan melalui video conference adalah sah. Pernikahan 

melalui video conference dianggap sah hukumnya, karena yang 

dikategorikan satu majlis adalah ada kesinambungan waktu antara ijab dan 

kabul bukan keharusan hadirnya kedua mempelai dalam satu tempat akad.
43

 

Relevansi artikel di atas dengan permasalahan penulis adalah sama-

sama membahas tentang pernikahan melalui video conferensi atau lebih 

umum lagi dalam penelitian penulis menyebutnya pernikahan menggunakan 
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//media.neliti.publication. 22500. Diakses pada 5 Januari 2020, pukul 23.02 WIB.  
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teknologi informasi. Hanya saja penulis mengambil Satria Effendi sebagai 

tokoh yang pernah menulis masalah pernikahan ini. Dan menambahkan  

permasalahan lainnya yaitu mengenai pendapat-pendapat para ulama 

tentang masalah ini dan melihatnya juga melalui metode maqashid al-

Syari‟ah. 

 

5. Muhammad Sabir, Pernikahan Via Telepon, Jurnal al-Qadāu Volume 2 

Nomor 2/2015. 

Artikel yang ditulis Muhammad Sabir di dalam jurnal menjelaskan 

bahwa hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam 

sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang 

merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi lainnya. Hukum pernikahan 

merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan 

dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur‟an dan 

Sunah Rasul SAW. Seiring perkembangan zaman, berbagai isu kontemporer 

tentang pernikahan mulai bermunculan. Salah satu faktor penyebabnya 

adalah adanya perubahan tradisi atau budaya serta pesatnya perkembangan 

fasilitas teknologi modern seperti alat komunikasi. Pada kenyataannya, 

beberapa masalah aktual tersebut belum pernah ditemukan dalam kitab-

kitab fikih klasik, sehingga dibutuhkan ijtihad untuk menemukan solusi 

hukumnya.  

Hukum pernikahan via telepon merupakan persoalan yang baru 

sebab dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak ditemukan mengenai persoalan 
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tersebut. Namun dalam kenyataanya di zaman moderen ini teknologi makin 

canggih dan pernikahan hal semacam itu pun terjadi. Maka terjadilah 

ikhtilaf dikalangan ulama kontemporer. Ada yang mengatakan bahwa 

pernikahan tersebut tidak sah dan ada yang membolehkan. Pandangan yang 

menganggap pernikahan tersebut tidak sah karena ia merujuk pandangan 

Imam Syafi‟i dengan alasan bahwa yang melakukan akad dalam ittihad al-

majlis yang bermakna satu tempat. Dan yang membolehkan praktek 

pernikahan tersebut ia mengikuti pandangan Imam Hanafi dengan alasan 

bahwa yang melakukan akad dalam ittihad al-majlis yang bermakna satu 

waktu.
44

 

Relevansi artikel yang ditulis  oleh Muhammad Sabir  di atas, 

dengan permasalahan penulis adalah sama-sama membahas tentang 

pernikahan menggunakan teknologi informasi yaitu telepon. Kemudian 

terjadi ikhtilaf ulama kontemporer tentang hukumnya bahwa apabila 

merujuk pendapat Imam Syafi‟i yang melakukan akad pernikahan dalam 

satu tempat, berarti pernikahan menggunakan teknologi informasi tidak sah, 

sedangkan merujuk pandangan Imam Hanafi tentang pernikahan, maka sah. 

Hanya saja penelitian penulis dikhususkan lagi dalam pemikiran fikih Satria 

Effendi dan penambahan analisis maqāshid al-Syari‟ah. 

 

6. Arya Wira Hadikusuma dkk, Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan 

Skype(Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi 
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Hukum Islam), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Email: 

aryawirahadi@gmail.com 

Artikel yang ditulis Arya Wirahadikusuma menjelaskan bahwa ijab 

kabul merupakan bagian terpenting dalam suatu pernikahan, apabila ijab 

kabul tidak sah maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah pula. Perlu 

pengaturan lebih jelas tentang pelaksanaan suatu akad nikah yang baku serta 

sesuai dengan perkembangan zaman. Ijab kabul melalui telepon dan skype 

merupakan input dari perkembangan zaman dimana kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat, namun pada 

pelaksanaanya masih banyak dipertanyakan keabsahannya karena undang-

undang belum mengaturnya. Kedepannya diharapkan pemerintah dapat 

mengaturnya dalam undang-undang terbaru agar terjamin keabsahan dan 

kepastian hukumnya.
45

 

Relevansi artikel yang ditulis oleh Arya Wira Hadikusuma, dkk 

dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang akad 

pernikahan dalam Islam dengan menggunakan teknologi informasi, dan 

sama-sama merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengatur masalah 

ini ke dalam Undang-Undang, agar masyarakat tidak mempertanyakan 

keabsahan hukumnya.    
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Arya Wira Hadikusuma dkk, Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype 

(Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam), Fakultas 

Hukum di Universitas Brawijaya Malang, Email: arywirahadi@gmail.com  

https://media.neliti.com.media.publication. 35364.   Diakses pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 

23.21 WIB. 
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7. Siti Nuraisyah, Hukum Akad Nikah melalui Teleconference menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi 

Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Jati, 

2019. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan Siti Nuraisyah 

bahwa pelaksanaan akad nikah melalui teleconference pada dasarnya sama 

dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya, namun yang 

membedakannya adalah pelaksanaan akad nikah melalui teleconference 

berada dalam majelis yang berbeda (jarak jauh) atau melakukan ijab kabul 

melalui alat telekomunikasi yang dapat dilihat secara gambar dan dapat 

didengar suaranya. Adapun yang melatar belakangi terjadinya akad nikah 

melalui teleconference disebabkan karena perbedaan tempat atau majlis 

yang tidak memungkinkan karena berjauhan seperti pernikahan yang 

dilangsungkan dalam wilayah kepulauan atau negara yang berbeda sehingga 

tidak memungkinkan dilakukannya akad nikah secara langsung disebabkan 

karena hal-hal tertentu. Akad nikah melalui teleconference menurut 

Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, oleh karena itu 

pernikahan atau akad nikah melalui teleconference dianggap sah karena 

telah memenuhi syarat dan rukunnya baik berdasarkan Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan  Kompilasi Hukum Islam 

(KHI).
46

 

Relevansi penelitian tesis yang ditulis Siti Nuraisyah ini dengan 

penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji akad nikah melalui 

teteconference, hanya saja perbedaannya penelitian ini fokus kepada 

pandangan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penulis fokus kepada pemikiran 

Satria Effendi. 

 

F. Sistematika Penulisan. 

Penelitian ini disusun secara sistematis, penulisannya dikelompokkan 

ke dalam 6 (enam) bab yaitu bab  satu tentang pendahuluan, bab dua tentang 

biografi dan pemikiran fikih Satria Effendi, bab tiga tentang perwalian akad 

pernikahan dalam Islam, bab empat tentang esensi maqāsid al-Syari‟ah, bab 

lima tentang analisis pemikiran fikih Satria Effendi tentang teknologi informasi 

dalam perwalian akad pernikahan, dan terakhir bab enam tentang penutup. 

Adapun untuk setiap bab penulis uraikan secara sistematis sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menyajikan deskripsi latar belakang masalah, defenisi istilah, fokus 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian yang relevan, 

sistematika penulisan, dan metode penelitian. 
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BAB II : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN FIKIH SATRIA EFFENDI. 

Pertama menyajikan biografi Satria Effendi; yang terdiri dari riwayat 

hidup Satria Effendi, riwayat pendidikan Satria Effendi; Murid-Murid Satria 

Effendi,; pengalaman bekerja Satria Effendi, jabatan yang pernah diemban 

Satria Effendi, karya ilmiah yang pernah ditulis Satria Effendi (meliputi artikel 

dalam bidang hukum Islam, artikel dalam bidang fikih, artikel dalam bidang 

ushul fikih, buku dalam bidang ushul fikih dan artikel dalam bidang al-

Qur‟an), dan kondisi sosial keagamaan Satria Effendi.  

Kedua menyajikan pemikiran fikih Satria Effendi; terdiri dari 

Komparatif Vertikal sebagai Corak Pemikiran Satria Effendi dalam Kajian 

Fikih, Studi Kasus sebagai Model Pemikiran Satria Effendi dalam Kajian 

Hukum Islam, kerangka metodologis hukum Islam Satria Effendi,  

Ketiga menyajikan kerangka metodologis Hukum Islam Satria 

Effendi, Kontribusi Pemikiran Murni Satria Effendi mengenai Hukum 

Keluarga Islam di Indonesia, dan Konsep Maqāsid al-Syari‟ah dan Maslahat 

Satria Effendi dalam Kajian Ushul Fikih Kontemporer. 

 

BAB III : PERWALIAN AKAD PERNIKAHAN DALAM ISLAM. 

Pertama, menyajikan deskripsi pernikahan dalam Islam; yang terdiri 

dari defenisi pernikahan dalam Islam, rukun pernikahan dalam Islam, syarat 

pernikahan dalam Islam, saksi pernikahan dalam Islam dan Tujuan Pernikahan 

menurut Syariat.  

Kedua, menyajikan deskripsi perwalian pernikahan dalam Islam, yang 

terdiri dari defenisi wali pernikahan dalam Islam, persyaratan Wali Pernikahan 
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dalam Islam, dasar hukum wali pernikahan yang meliputi (Non Muslim Tidak 

Sah menjadi Wali Pernikahan dalam Islam, Wali tidak boleh menikahkan 

wanita merdeka yang Beriman dengan Pria Merdeka yang Tidak Beriman, 

Lebih Baik Menikahkan dengan Budak Pria yang Beriman, Wali dilarang 

Menghalang-halangi Hasrat Pernikahan seorang Janda yang sudah ditalak 

secara Ma‟ruf, tidak sah nikah tanpa wali, dan Wali tidak boleh Menikahkan 

Anak Perawan tanpa Izinnya), kedudukan wali pernikahan dalam Islam, 

pembagian wali pernikahan dalam Islam, susunan wali pernikahan dalam 

Islam, dan Wali Ghaib.  

Ketiga, menyajikan deskripsi akad pernikahan dalam Islam, yang 

terdiri dari defenisi akad pernikahan, syarat sighat akad pernikahan, rukun akad 

pernikahan dalam Islam, syarat akad pernikahan dalam Islam, syarat ijab dan 

kabul dalam pernikahan Islam, kedudukan ijab dan kabul dalam akad 

pernikahan, persyaratan ittihad al-majlis bagi ijab dan kabul, ijab dan kabul 

orang yang ghaib. 

Keempat, Menyajikan Perwalian Akad pernikahan yang terdiri dari: 

defenisi akad nikah melalui Media Online, defenisi pernikahan via telepon, 

pandangan ulama pernikahan menggunakan teknologi informasi meliputi 

(pendapat ulama yang  tidak membolehkan pernikahan menggunakan teknologi 

informasi di Indonesia, Pendapat Ulama yang Membolehkan Pernikahan 

menggunakan  teknologi informasi), Dasar Hukum dari Larangan Pernikahan 

Menggunakan Teknologi Informasi, Hikmah dengan adanya Hukum 

Pernikahan Melalui Telepon. 
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Kelima, Menyajikan Penggunaan Teknologi Informasi yang terdiri 

dari defenisi teknologi informasi, jenis-jenis teknologi informasi, peranan 

teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi telepon, penggunaan 

teknologi informasi handphone, penggunaan teknologi smartphone, 

penggunaan teknologi informasi internet, penggunaan teknologi informasi 

whatsapp, penggunaan teknologi informasi facebook. 

 

BAB 1V : ESENSI MAQĀSHID AL-SYARI‟AH. 

Pertama, menyajikan deskripsi dari Defenisi Maqāshid al-Syari‟ah 

yang terdiri dari defenisi Maqāshid al-Syari‟ah secara etimologi, defenisi 

Maqāshid al-Syari‟ah dalam al-Qur‟an, dan defenisi Maqāshid al-Syari‟ah 

menurut para ahli. 

Kedua, menyajikan gambaran tentang Penggalian Hukum Melalui 

Maqāshid al-Syari‟ah, yang terdiri dari: tingkatan Maqāshid al-Syari‟ah 

menurut Yusuf al-Qardhawi, Perwujudan Maslahat menurut Imam al-Ghazali, 

dan Konsep Maslahat menurut Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, dan Aspek yang 

terkandung dalam Maqāshid al-Syari‟ah.  

Ketiga, menyajikan tentang Metode Maqāshid al-Syari‟ah Menurut 

al-Syatibi yang terdiri dari: penekanan Maqāshid al-Syari‟ah menurut al-

Syatibi berisi tentang kandungan ayat al-Qur‟an, dan kandungan al-Sunnah; 

Kriteria Maslahat menurut al-Syatibi berisi tentang maslahat bersifat mutlak, 

dan maslahat bersifat universal; Pembagian Maqāshid al-Syariah menurut al-

Syatibi berisi tentang maksud syari‟ (qashdu al-Syari‟), dan maksud mukallaf 

(qashdu al-mukallaf); Tujuan-tujuan syariat dalam Maqāshid al-Syari‟ah 
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menurut al-Syatibi berisi tentang berdasar pada tujuan Allah SWT selaku 

pembuat syariat, dan berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat; 

Teori Nazariyyah I‟tibar al-Māl menurut al-Syatibi. 

Keempat, menyajikan tentang Unsur-Unsur Maqāshid al-Syari‟ah 

Menurut al-Syatibi, yang terdiri dari: Unsur pokok dalam Maqāshid aal-

Syari‟ah Menurut al-Syatibi, dan Tingkatan Maqāshid al-Syari‟ah menurut al-

Syatibi. 

Kelima, Metode Mengetahui atau Memahami Maqasid al-Syari‟ah 

Dikalangan Ulama terdiri dari: Pembagian metode Mengetahui atau 

Memahami Maqāshid al-Syariah yang berisi tentang Kelompok ulama 

zhahiriyyah, Kelompok ulama yang tidak melakukan pendekatan zhahir al-

Lafaz, dan kelompok ulama al-Rasikhin; Metode mengetahui atau memahami 

Maqāshid al-Syariat Menurut al-Syatibi yang berisi tentang metode analisis 

terhadap lafal perintah dan larangan, metode penelaahan illat perintah dan 

larangan, dan metode analisis terhadap sikap diamnya syari‟ dalam 

pensyariatan suatu hukum. 

Keenam, Metode  Penemuan Hukum dengan Pendekatan Maqasid al-

Syariah yang terdiri dari Pengertian al-Maslahah, Jenis-Jenis al-Maslahah, 

Cakupan al-Maslahah, Pembagian al-Maslahah Ditinjau Dari Ada dan 

Tidaknya Perubahan Pada al-Maslahah, Pembagian al-Maslahah Menurut 

Ulama Ushuliyyin,  Pembagian al-Maslahah Menurut Jumhur Ulama, 

Pembagian al-Maslahah Menurut Imam al-Ghazali dan al-Syatibi, Pembagian 



34 
 

 
 

al-Maslahah Menurut al-Buthi, al-Maslahah sebagai Dalil Hukum, Ruang 

Lingkup Penerapan al-Maslahah sebagai Dalil Hukum.  

 

BAB V : ANALISIS PEMIKIRAN FIKIH SATRIA EFFENDI TENTANG 

TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERWALIAN AKAD PERNIKAHAN. 

Pertama, Analisis Tentang Teknologi Informasi Dalam Perwalian 

Akad Peernikahan yang terdiri dari:  Metode Pelaksanaan Teknologi Informasi 

Dalam Perwalian Akad Pernikahan, Perbedaan Metode Pelaksanaan Teknologi 

Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan Dengan Pernikahan Biasa, 

Kriteria Pelaksanaan Teknologi Informasi Dalam Perwalian Akad Pernikahan, 

Payung Hukum Sebagai Pembuktian Pelaksanaan Teknologi Informasi Dalam 

Perwalian Akad Pernikahan. 

Kedua, Analisis Tentang Pendapat Para Ulama Teehadap Teknologi 

Informasi Dalam perwalian akad pernikahan yang terdiri dari: Pendapat Ulama 

Abdurrahman al-Jaziri, Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah, 

Pendapat Ulama Syafi‟iyah dan Ulama Malikiyah, Pendapat Putusan Ketua 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pendapat Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

Pendapat Ulama Chuzaimah Tahido. Yanggo dan Ulama Hafiz Anshory Az, 

Pendapat Ulama Sayyid Sabiq, Pendapat Ulama Ibnu Hajar al-Haytami, 

Pendapat Ulama K.H. Sahal Mahfudz, Pendapat Ulama Munawir Syadzali, 

Ulama Hasan Basri, dan Ulama Hasbullah Bakri, Pendapat Muzhakarah 

Jawatan Kuasa Negeri Johor Malaysia, Pendapat Ulama Muhammadiyah, 

Pendapat Fatwa al-Lajnah al-Daimah (Lembaga Fatwa Arab Saudi), Pendapat 

Nahdhatul Ulama (NU). 
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Ketiga, Novelty yang ditemukan penulis yang terdiri dari: Analisis 

tentang Pemikiran Fikih Satria Effendi terhadap Teknologi Informasi dalam 

Perwalian Akad Pernikahan, yang berisi mengenai; Sikap Hukum Satria 

Effendi terhadap PerkembanganTeknologi Informasi; Etika Satria Effendi 

dalam Menyikapi Perbedaan Pendapat Ulama tentang Teknologi Informasi 

dalam Perwalian Akad Pernikahan; Pemikiran Fikih Satria Effendi tentang 

Teknologi Informasi dalam Perwalian Akad Pernikahan; analisis Pemikiran 

Satria Effendi tentang Maqāshid al-Syari‟ah Mengenai Teknologi Informasi 

dalam akad pernikahan, yang berisi mengenai; Makna Maqāshid al-Syariah, 

Pentingnya Kajian Maqāshid al-Syariah, Perbedaan Hukum Dalam Maqāshid 

al-Syariah, Pilihan Mana Yang Didahulukan Ketika Menghadapi Maslahat 

Dan Mafsadah, Pemikiran Fikih Satria Effendi Tentang Maqāshid al-Syariah, 

Metode Satria Effendi Menganalisis Suatu Permasalahan Dalam Kajian 

Maqāshid al-Syariah, Inti Dari Maqāshid al-Syariah, Upaya Memelihara Inti 

Maqāshid al-Syariah Dalam Perwalian Akad Pernikahan Menggunakan 

Teknologi Informasi. 

 

BAB VI : PENUTUP. 

Menyajikan pokok-pokok hasil penelitian di dalam kesimpulan dan 

rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan hasil penelitian penulis.  
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G. Metode Penelitian  

Penelitian ini tentang penggunaan teknologi informasi dalam 

perwalian akad pernikahan dan pemikiran fikih Satria Effendi mengenai 

masalah tersebut yang ditelaah dengan pendapat ulama lain. Kemudian penulis 

merumuskan beberapa teori dan alasan yang menunjukan adanya relevansi 

dengan Maqāshid al-Syari‟ah.  

Untuk merealisasikan penelitian ini, penulis menerapkan penelitian 

kualitatif, penelitian ini dikategorikan kepada penelitian kualitatif karena 

menghasilkan prosedur analisis dalam bentuk hasilnya menggunakan kata-kata 

tertulis.
47

 Artinya penelitian ini juga akan dilakukan dengan mengumpulkan 

data tertulis tentang pemikiran fikih, latar belakang tempat kelahiran, latar 

belakang pendidikan, latar belakang guru dan latar belakang sosial yakni teman 

sejawatnya. Data tersebut diharapkan dapat menggambarkan secara holistik 

(keseluruhan)
48

 mengenai pemikiran Satria Effendi tentang bidang teknologi 

informasi dalam perwalian akad pernikahan. Kemudian untuk melihat 

pemikiran Satria Effendi dari berbagai sisi, penulis menelaah dengan 

menambahkan pendapat-pendapat ulama lain. 

Karena data yang diteliti berbentuk data tertulis, penelitian ini lebih 

spesifik kepada penelitian studi teks, yang dilakukan dengan menelaah teks 

                                                             
47

Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Rosdakarya, 2006), 

hlm.6 
48

Istilah holistik merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris dari akar 

kata “Whole”  yang berarti keseluruhan. Di samping itu, istilah holistik juga diambil dari kata 

dasar “Heal” (pemnyembuhan) dan Healt (kesehatan)  secara etimologi memilki akar kata yang 

sama dengan istilah Whole  (keseluruhan) lihat  Noah, Websters New Twentieth Century 

Dictionary of the English Language, (Buenos Aires: William Collins Publisher Inc, 1980), hlm. 

664 
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tentang pendapat-pendapat ulama lain, tentang upaya hifz al-Din, hifz al-Nafs, 

hifz al-Nasl dan hifz al-Māl dalam analisis Maqāshid al-Syari‟ah, serta 

pemanfaatan teknologi informasi yang lebih merupakan pengolahan data 

filosifik
49

 Sedangkan teknik analisis yang digunakan untuk menelaah 

substansinya akan penulis uraikan pada teknik analisis dan langkah-langkah 

penelitian.  

1. Sumber Data. 

Penelitian ini pada dasarnya memiliki dua macam sumber data, 

yaitu: sumber primer
50

 dan sumber sekunder, mengingat penelitian ini 

berkenaan dengan penelitian fikih Satria Effendi tentang teknologi 

informasi dalam perwalian akad pernikahan adalah : 

a. Buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis 

Yurisprundensi dengan Pendekatan Ushuliyyah, dan buku Ushul Fiqh 

yang merupakan karya Satria Effendi, menjadi sumber primer dalam 

penelitian ini. 

Untuk mendukung sumber primer dan dalam rangka melakukan 

tambahan dengan pemikiran ulama lain, agar mencapai pemahaman yang 

komprehensif tentang teknologi informasi dalam perwalian akad 

pernikahan, maka digunakan pula kitab-kitab ushul fikih yang 

mengungkapkan tentang konsep mashlahah dan Maqāshid al-Syariah. 

                                                             
49

Berupaya mencari kebenaran secara hakiki dari setiap data yang ada. Lihat Abdul 

Kadir Muhhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2004), hlm. 

1 
50

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

hlm. 114.  
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Seperti al-Muwafadat Fii Ushul al-Syariah karya al-Syatibi, Maqāshid al-

Syariah dan perubahan sosial karya Satria Effendi.    

Sumber-sumber sekunder adalah buku-buku lain yang mendukung 

dan ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Seperti masalah 

Maqāshid al-Syari‟ah penulis menggunakan buku-buku dan jurnal 

diantaranya:  

a. Buku: al-Syatibi, al-Muwafaqat fi ushul al-Syari‟ah, (Mesir: al-Maktabah 

al-Tijariyah, Tth.  

b. Buku: Yusuf al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi Islam 

Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2007. 

c. Jurnal: Yusdani, Menyimak Pemikiran Hukum Satria Effendi, dalam 

artikel al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007. 

d. Jurnal: Syarifuddin, Aqad Nikah Melalui Telepon, Dan Internet Dalam 

Perspektif Hukum Islam. 

e.  Jurnal Hukum & HAM; Dinamika Hukum Dan Politik, Pusat Penelitian 

Hukum dan Hak Azazi Manusia UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 

ISSN.1858-0025 Volume IX No. 2. Juli-Desember 2012. 

f. Jurnal: Arya Wira Hadikusuma dkk, Keabsahan Ijab Kabul Melalui 

Telepon Dan Skype (Studi Dalam  Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan 

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, Email: aryawirahadi@ymail.com. 

mailto:aryawirahadi@ymail.com


39 
 

 
 

g. Jurnal: Sadiani, Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum 

Perkawinan Di Indonesia, Intimedia dan STAIN Palangkaraya, 2008, 

Buku: Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan 

Hukum Fiqh Islami, Cet. 4, Bandung: Alma‟arif, 1997. 

h. Buku: Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu 

Ushulul Fiqh, Cetakan Ketujuh, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000. 

i. Buku: A. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul Fiqh; Metodologi Hukum 

Islam, Cetakan Pertama, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000. 

j. Buku: Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, Cetakan Pertama, Bandung: 

Pustaka Setia, 1999. 

k. Wael B Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to 

Sunni Ushul al-Fiqh, Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 

Sumber-sumber sekunder masalah Teknologi Informasi penulis 

menggunakan buku-buku, jurnal diantaranya:  

a. Buku: Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi; 

Regulasi & Konvergensi yang dikarang oleh Danrivanto Budhijanto. 

b. Jurnal: Muhammad Ngafifi, Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup 

Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. 

c. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 2, 

Nomor 12014. 

d. Jurnal: Nana Suryapermana, Peranan Pendidikan Keluarga Islam Dalam 

Mengantisipasi Perkembangan Teknologi Informasi,  jurnal Hukum 

Keluarga Islam, Volume 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016.  
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e. Jurnal: Nurmaini Dalimunthe, Pemanfaatan Internet Sebagai Media 

Dakwah, jurnal Kutubkhanah. 

f. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, ISSN.1693-8186 Volume 

11 No. 1. Januari-Juni 2008. 

g. Jurnal: Marhumah, Ema dan Lathiful Khuluq, Rekonstruksi Metodologis 

Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam. 

h. Jurnal Akh. Minhaji, 2004, Persoalan Gender dalam Perspektif 

Metodologi Studi Hukum Islam Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGiil-ICIHEP dan Pustaka Pelajar. 

i. Buku: Clay Shirky, Internet Lewat E-Mail, terj. Julianto, Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo, 1995. 

Sedangkan sumber-sumber data sekunder yang ada hubungannya 

dengan permasalahan perwalian akad pernikahan dalam Islam penulis 

menggunakan buku-buku, jurnal diantaranya:  

a. Buku: Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala Mazahibil Arba‟ah, Jilid ke-

IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1409H/1989M. 

b. Buku: Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 6, Cetakan Pertama, Bandung: 

PT Alma‟arif, 1978. 

c. Buku: Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga: Panduan Membangun 

Keluarga Sakinah Sesuai Syariat, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001. 

d. Buku: al-Shan‟ani, Subulus Salam, penerjemah Abu Bakar Muhammad, 

Jilid III, Surabaya: al-Ikhlas, 1995. 
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e. Buku: Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyyah, Kairo: Dār 

al-Fikr al-„Arabiy, 1957. 

 

2. Teknik Analisa Data dan Langkah Penelitian. 

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian disiplin ilmu ushul 

fiqh, yaitu kajian suatu penelitian yang dilakukan peneliti dengan berbekal 

ilmu pengetahuan ushul fikih yang secara akademik keilmuan ushul fikih 

dan Fikih sesuai dengan keilmuan yang penulis tempuh dari jenjang S.1 

sampai ke jenjang S.3. Serta didukung dengan pengalaman mata kuliah 

yang penulis ampu sebagai dosen di Perguruan Tinggi juga masalah ushul 

fikih. 

Untuk merealisasikan penelitian ini penulis melakukan langkah-

langkah penelitian sebagai berikut : 

a. Langkah pertama adalah tentang pemikiran Satria Effendi mengenai  

teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan yang ditulis dalam 

karyanya, penulis telaah dengan pendapat-pendapat ulama lain yang 

terkait dengan masalah tersebut, karena sebuah karya itu dipandang 

sebagai sebuah struktur dinamis yang merupakan produk yang terus 

berlangsung hingga sekarang. Dengan telaah ini diharapkan akan 

diperoleh pemetaan pemikiran Satria Effendi ditengah dinamika 

pemikiran ushul fikih. 

b. Langkah kedua, menganalisa seluruh gagasan Satria Effendi yang 

termuat dalam buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; 

Analisis Yurisprundensi dengan Pendekatan Ushuliyyah, dan dibantu 
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dalam buku Ushul Fiqh untuk mengetahui pemikiran Satria Effendi 

tentang teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan secara 

menyeluruh. 

Kemudian didukung dengan mengungkapkan tentang latar 

belakang  tempat kelahiran Satria Effendi, latar belakang pendidikan, 

latar belakang gurunya,  dan latar belakang sosial dimasa hidup Satria 

Effendi guna untuk melihat dari mana Satria Effendi lahir, bagaimana 

sikap keagamaan di tempat kelahirannya, melihat keilmuan dan keahlian 

yang dimiliki baik dari pendidikan maupun guru-gurunya, dan pergaulan 

sehari-hari yang dilakukan semasa hidupnya. 

c. Langkah ketiga, untuk menjelaskan konsep maqāsid al-Syari‟ah 

berdasarkan kaidah-kaidah ushuliyyah yang sesuai dengan kajian penulis 

tentang penggunaan teknologi informasi dalam perwalian akad 

pernikahan.  

Teknik analisis data diperoleh dari data sumber sekunder 

penelitian berdasarkan analisis isi (content analysis) yaitu penelitian yang 

bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau 

tercetak.
51

  

 

 

 
 

                                                             
51

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), hlm. 165. 
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BAB II 

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN FIKIH SATRIA EFFENDI 

 

 

A. Biografi Satria Effendi.  

1. Riwayat Hidup  Satria Effendi. 

Satria Effendi dilahirkan di sebuah pedesaan yang bernama Desa 

Kuala Panduk yang ada di Kabupaten Pelalawan dalam wilayah Provinsi 

Riau pada tanggal 16 Agustus 1949. Satria Effendi adalah seorang ilmuwan 

dan pemikir yang serius menggeluti kajian Ushul Fikih sampai meninggal 

dunia. Satria Effendi telah banyak menulis karya ilmiah dalam berbentuk 

buku kajian Ushul Fikih secara komplit dengan merujuk pada khazanah-

khazanah Islam yang begitu kaya.
1
  

Satria Effendi dikenal sebagai dosen yang memiliki sifat sabar dan 

telaten dengan selalu mendorong para mahasiswanya untuk serius 

memperdalam kajian Ushul Fikih.
2
 Satria Effendi mendapat gelar Doktor 

dalam bidang kajian Ushul fikih dengan predikat Yudisium Cumlaude pada 

sebuah universitas di Luar negeri yaitu Universitas Ummul Qura yang 

berada di Mekkah yang berjudul al-Majmu‟ wa Dilalatuhu „ala al-Ahkam; 

Sebuah Studi Kritis Atas Pemikiran Hukum Sirajuddin al-Ghaznawi dalam 

karya Syarah al-Mughni fi Ushul al-Fiqh li al-Khabbazi.
3
 

                                                             
1
Yusdani, Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi, Jurnal al-Mawarid Edisi 

XVII Tahun 2007, hlm. 61.  
2
Diambil dari Kata Sambutan Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA sebagai Dekan Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2005, di dalam buku Ushul Fiqh yang 

ditulis oleh Satria Effendi, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. vi. 
3
Yusdayani,  Op.Cit., 
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2. Riwayat Pendidikan Satria Effendi.  

Satria Effendi menempuh pendidikan mulai dari pendidikan tingkat 

terendah hingga tingkat tertinggi sebagai berikut: 

a. Pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Kuala Panduk Riau. 

b. Pendidikan tingkat Tsanawiyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah 

Candung Sumatera Barat. 

c. Pendidikan tingkat Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung 

Sumatera Barat, 

d. Pendidikan tingkat S.1 di Universitas Damaskus Syria didapat gelar Lc.  

e. Pendidikan tingkat S.2 di Universitas King Abdul Aziz Mekkah di dapat 

gelar MA.  

f. Pendidikan tingkat S.3 di Universitas Ummul Qura Mekkah didapat gelar 

Doktor dalam bidang Ushul Fiqh dengan Yudisium Cumlaude setelah 

mempertahankan disertasi yang berjudul al-Majmu‟ wa Dilalatuhu „ala 

al-Ahkam, Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Hukum Sirajuddin al-

Ghaznawi dalam karya Syarah al-Mughni fi Ushul al-Fiqh li al-

Khabbazi.  

g. Gelar Guru Besar Madya dalam bidang ilmu Ushul Fiqh telah ditetapkan 

pada tanggal 29 Desember 2002, tetapi sebelum sempat dikukuhkan 

beliau telah menghadap kehadirat Allah SWT, pada hari Jumat dini hari 

tanggal 2 Februari Tahun 2000.
4
  

 

                                                             
4
Ibid., hlm. 61. 
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3. Murid-Murid Satria Effendi. 

Satria Effendi sudah banyak memiliki murid. Banyak murid yang 

berusaha mengembangkan pemikiran fikih dan gagasannya. Murid Satria 

Effendi ada yang sebagai mahasiswa-mahasiswi yang langsung melalui 

proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam, maupun murid 

yang tidak langsung bertatap muka seperti mahasiswa, tetapi murid yang 

selalu mengikuti perkembangan pemikiran fikih dalam berbagai tulisannya 

yang berupa karya ilmiah yang sudah dipublikasikan, terutama dalam artikel 

yang dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah.
5
  

Banyak murid-murid Satria Effendi yang berhasil menjadi tokoh-

tokoh dan pemikir Hukum Islam yang kuat dasar-dasar ilmu Ushul fiqhnya. 

Banyak murid-murid Satria Effendi yang sudah menjadi dosen di berbagai 

perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi yang ada di 

provinsi Riau, karena Satria Effendi juga sebagai dosen di berbagai 

perguruan tinggi di provinsi Riau. 

Satria Effendi berkeinginan mengantarkan murid-muridnya untuk 

memahami secara proporsional peran akal dalam memahami nash suci al-

Qur’an dan al-Sunnah, dan bagaimana dapat membuat pengelompokan fikih 

yang masuk ranah yang given atau taken for granted, yang dogmatis, di satu 

sisi dan mana yang terbuka membuka wacana fikih yang rasional.
6
  

                                                             
5
Fathurrahman Djamil, Karakteristik Pemikiran Fikih Prof. Dr. H. Satria Effendi 

M.Zein, M.A, (Epilog) dalam Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam 

Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah, (Jakarta: Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2004), hlm.522. 
6
Yusdani, Op.Cit., hlm. 62. 
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Kenapa Satria Effendi melakukan pemahaman dalam memahami 

nash suci al-Qur’an dan al-Sunnah? Karena nash al-Qur’an dan al-Sunnah 

merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan kedua dalam memahami 

fikih kontemporer. 

 

4. Pengalaman Bekerja Satria Effendi. 

Pengalaman bekerja Satria Effendi yang pernah dilakukan semasa 

hidupnya sebagai berikut: 

a. Dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. 

b. Dosen pascasarjana IAIN di Yogyakarta 

c. Dosen pascasarjana IAIN di Riau 

d. Dosen pascasarjana IAIN di Padang. 

e. Dosen pascasarjana IAIN di Ujung Pandang.  

f. Dosen pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

g. Dosen pascasarjana Universitas Muhammadiyah di Jakarta. 

h. Dosen pascasarjana IIQ. 

i. Dosen Perguruan Tinggi Swasta Institut Agama Islam Darurrahman. 

j. Dosen Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Tinggi Agama Islam 

Darunnajah (STAIDA), 

k. Dosen Perguruan Tinggi Swasta Fakultas Syariah IIQ.
7
 

Berdasarkan berbagai pengalaman bekerja yang sudah dilakukan 

Satria Effendi di atas, dapat diketahui seluk beluk keilmuan dan keahliannya 

sehingga beliau memiliki yang namanya soft skill pada dirinya, dengan 

                                                             
7
Ibid. 



47 
 

 
 

begitu dapat dibuktikan kompetensi yang dimiliki, dengan menunjukkan 

komitmennya dibidang fikih dan ushul fikih, dan banyak permasalahan 

kontemporer yang sudah dibahas satu persatu sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

 

5. Jabatan Yang Pernah Diemban Satria Effendi. 

Satria Effendi pernah mengemban beberapa jabatan semasa 

hidupnya diantaranya : 

a. Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas Syariah IAIN di Jakarta. 

b. Wakil Ketua Fatwa MUI. 

c. Wakil Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI). 

d. Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) 

e. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Asuransi MAA. 

f. Wakil RI pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (Majma‟ al-Fiqh al-

Islami) Organisasi Konferensi Islam (OKI).
8
 

Berdasarkan sudut pandang berbagai jabatan yang pernah diemban 

Satria Effendi di atas, menurut penulis hal itu dapat menunjukkan bahwa 

beliau seorang yang memiliki sikap akuntabilitas, punya etika, memiliki 

sikap tanggungjawab akan tugas yang diemban, sehingga menggambarkan 

keberhasilan yang dicapai dimasa hidupnya. 

 

 

                                                             
8
Satria Effendi, Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi 

Dengan Pendekatan Ushuliyyah, (Jakarta: Kerjasama dengan Fakultas Syariah & Hukum UIN 

Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2010), hlm. 539. 
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6. Karya Ilmiah Yang Pernah Ditulis Satria Effendi 

Satria Effendi pernah menulis beberapa artikel dan buku yang 

berbentuk karya ilmiah yang penulis temukan sebagaimana di bawah ini :  

a. Artikel dalam bidang hukum Islam ada 3 (tiga) yaitu: 

1) Hukum Islam: Perkembangan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, 

dalam buku Fiqh Indonesia Dalam Tantangan Tahun 1991.
9
 

2) Pelaksanaan Hukum Islam Di Saudi Arabia Dan Mesir (Studi 

Perbandingan), dalam buku Fiqh Indonesia Dalam Tantangan Tahun 

1991. 

3) Elastisitas Hukum Islam dalam buku Metode Mempelajari Islam 

Tahun 1992.
10

 

 

b. Artikel dalam bidang Fikih ada 3 (tiga) yaitu : 

1) Fikih Umar Bin Khattab dalam Kajian Islam tentang Berbagai 

Masalah Kontemporer Tahun 1988.
11

 

2) Fikih Muamalat (Suatu Upaya Rekayasa Sosial Umat Islam 

Indonesia, dalam buku Aktualisasi Pemikiran Islam. 

3) Pembatalan Nikah Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein, Tahun 

2013. 

c. Artikel dalam bidang Ushul Fiqh  ada 3 (tiga) yaitu : 

1) Maqashid al-Syari‟at dan Perubahan Sosial” dalam Dialog, Badan 

Litbang Depag R.I No. 33 Tahun XV, Januari 1991. 

                                                             
9
Ari Anshori & Slamet Warsidi, Fiqh Indonesia Dalam Tantangan, (Surakarta: FIAI-

UMS, 1991), hlm. 21-40. 
10

Ibid., hlm. 85-98. 
11

Ibid.  
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2) Metodologi Hukum Islam, dalam buku Prospek Hukum Islam Dalam 

Kerangka Pengembangan Hukum Nasional Tahun 1996. 

3) Metodologi Hukum Islam” dalam buku Dimensi Hukum Islam dalam 

Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul 

Arifin, SH, Tahun 1996. 

 

d. Buku dalam bidang Ushul Fiqh yaitu : 

1) Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis 

Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah.
12

 

2) Ushul Fiqh, Tahun 2005. 

3) Pengantar Ushul Fiqih Perbandingan.  

 

e. Artikel dalam bidang al-Qur’an ada 1 (satu) yaitu : 

1) Wawasan al-Qur‟an tentang Hubungan Manusia Dengan Alam 

Sekitarnya, dalam buku al-Qur‟an-IPTEK dan Kesejahteraan Umat. 

 

Karya-karya ilmiah Satria Effendi di atas menambah khazanah dan 

karya yang membahas tentang pemikiran hukum Islam di era 

kontemporer.
13

 Kemudian dari karya-karya ilmiah Satria Effendi itu, 

                                                             
12

Yusdani, Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi, Ibid. 
13

Karya-karya yang khusus membahas tentang hukum Islam di Indonesia kontemporer 

antara lain Nur A. Fadhil Lubis. 1995. Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum 

Indonesia. Medan: Pustaka Widyasarana, Nur Ahmad Fadhil Lubis. 1994. “Islamic Justice in 

Transition: A Sosio- Legal Study of the Agama Court Judges in Indonesia. Disertasi Univ. 

California; Faturrahman Djamil. 1995. Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah. Jakatra: 

Logos Publishing House; Mudzhar, M. Atho. 1993. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: 

Sebuah Studi Hukum Islam di Indonesia 1975-1988. Disertasi pada UCLA Terj. Soedarso 

Soekarno dari judul bahasa Inggris Fatwas of The Council of Indonesian Ulama A Study of Islamic 

Legal Thought in Indonesia 1975-1988. Edisi Dwibahasa (Indonesia dan Inggris). Jakarta: INIS; 

Nourouzzaman Shiddiqi. 1997. Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya (disertasi). 

Yogyakarta: Pustaka pelajar; Dede Rosyada. 1999. Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis 
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menurut penulis kita dapat melihat pengembangan keterampilan beliau dari 

hasil pemikiran dan hasil penelitian dan luasnya cakrawala ilmu 

pengetahuan yang dimiliki. 

 

7. Kondisi Sosial Keagamaan Satria Effendi  

 

Keberadaan Satria Effendi dalam belantika pemikiran dan upaya 

pengembangan hukum Islam di Indonesia tidak asing lagi. Bahkan apabila 

ditelusuri ke seluruh pelosok tanah air, barangkali sudah banyak murid 

beliau yang berusaha mengembangkan pemikiran dan gagasannya. Murid 

adakalanya murid langsung melalui proses belajar mengajar di Perguruan 

Tinggi agama Islam, maupun murid yang tidak langsung bertatap muka 

dengan beliau, tetapi selalu mengikuti perkembangan pemikirannya dalam 

berbagai tulisannya yang sudah dipublikasikan, terutama dalam bentuk 

artikel yang dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah.
14

 

Gagasan segar Satria Effendi terlihat ketika mulai mengajar di 

Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN 

                                                                                                                                                                       
(disertasi). Jakarta: Logos; Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor). 1991. Fiqh Indonesia dalam 

Tantangan. Surakarta: FIAI UMS; Amrullah ahmad dkk (editor) 1996. Dimensi Hukum Islam 

dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH. Jakarta: Gema 

Insani Press; Akh. Minhaji. 2001. Ahmad Hasan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-

1958) (disertasi). Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press; Rifyal ka’bah. 2004. Penegakkan 

Syariat Islam di Indonesia. Jakarta: Khairul Bayan; M. B. Hooker. 2002. Islam Mazhab Indonesia 

Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial, Terj. Iding Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju Mizan; Ahmad 

Rofiq. 1998. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada; Tim penulis. 1991. 

Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan. Bandung: Remaja Rosdakarya; Tim 

Penulis. 2000. Epistemologi Syara‟ Mencari Format Baru Fiqh Indonesia. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 
14

Faturrahman Djamil. 2004. “Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof. Dr. H. Satria Effendi 

M. Zein, MA” (Epilog) dalam Satria Effendi M. Zein. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam 

Kontemprer Analisis Yurispudensi dengan pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004), hlm. 522 
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Syarif Hidayatullah) di bawah kepemimpinan Harun Nasution
15

. Untuk 

menyesuiakan kondisi sekarang, karena penulis hidupnya di zaman sekarang 

maka untuk bahasa selanjutnya dalam pembahasan penulis menyebutnya 

UIN bukan IAIN. 

Kondisi sosial keagamaan Satria Effendi saat itu di Pascasarjana 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta identik dengan pola dan cara berfikir 

rasional yang dikembangkan Harun Nasution. Begitu gencarnya 

kecendrungan rasionalisasi dalam memahami ajaran Islam, seringkali ahli 

hukum Islam (syariah) dianggap sebagai kelompok yang tidak bisa diajak 

mengembangkan penalaran.  Sampai suatu saat Harun Nasution pernah 

mengatakan, bahwa Fakultas Syariah sulit diajak berfikir modern (maju dan 

rasional).  

                                                             
15

Harun Nasution lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, tanggal 23 September 1919 

dan wafat di Jakarta, tanggal 18 September 1998. Harun Nasution adalah guru besar filsafat Islam, 

penyeru pemikiran rasional bagi umat Islam Indonesia, dan tokoh pembaharu. Ia adalah putra ke-4 

Abdul Jabbar Ahmad (ulama, pedagang, qadi, dan penghulu). Ibunya adalah seorang keturunan 

Mandailing, Tapanuli Selatan, dan pernah bermukim di Mekah. Pada tahun 1943 Harun Nasution 

menikahi seorang gadis Mesir di Cairo. Selama 7 tahun Harun Nasution belajar di HIS dan tamat 

pada tahun 1934 ketika berumur 14 tahun. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Moderne 

Islamietische Kweek-School (MIK) di Bukit Tinggi dan menyelesaikannya pada tahun 1937. Pada 

tahun 1938 ia melanjutkan studi ke Aliyah Universitas al-Azhar, tamat tahun 1940. Harun 

Nasution menyelesaikan studi sosial dengan gelar sarjana muda dari Universitas Amerika di Cairo 

tahun 1952. Harun Nasution sempat melanjutkan studinya ke Mesir di al-Dirasat al-Islamiyah pada 

tahun 1960. Studinya di Mesir tidak dapat diteruskan sebab kekurangan biaya. Ia menerima 

beasiswa dari Institute of Islamic Studies McGill, di Montreal, Canada, dan Harun Nasution pun 

melanjutkan  studinya ke sana. Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar magister dari universitas 

tersebut dengan judul tesis The Islamic State in Indonesia: The Rise of The Ideology, The 

Movement for Its Creation and the Theory of the Masjumi. 3 (Tiga) tahun berikutnya (tahun 1968), 

ia memperoleh gelar Doktor (Ph.D) dalam bidang studi Islam pada universitas McGill dengan 

disertasi yang berjudul The Place of Reason in „Abduh‟s Theology: its Impact on His Theological 

System and Views. Pada tahun 1969 menjadi dosen pada IAIN Jakarta (kini UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta), IKIP Jakarta, dan kemudian juga  Universitas Nasional. Pada tahun 1973-

1984) selama 11 tahun menjabat sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjadi Ketua 

Lembaga Pembinaan Pendidikan Agama IKIP Jakarta, dan terakhir menjadi Dekan Fakultas 

Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 1982. Lihat Nina M. Armando, (et al.), 

Ensiklopedi Islam, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 308.  
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Satria Effendi masuk ke program Pascasarjana UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dalam suasana seperti di atas. Dapat dibayangkan, 

apabila cara berfikir syari’ah konvensional yang dipakai saat itu, Harun 

Nasution, sebagai pimpinan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

belum tentu berkenan menerima kehadiran Satria Effendi.
16

 

Satria Effendi berusaha menjembatani hukum Islam konvensional 

dengan berfikir rasional. Tidak heran kalau bahan ajar dan literatur yang 

disajikan pada program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

berusaha mengakomudir pemikir hukum Islam yang punya kecenderungan 

analisis yang relatif rasional. Dalam materi Ushul Fikih, misalnya,  

menemukan materi yang berbicara tentang kedudukan akal dan wahyu 

dalam hukum Islam, konsep ta‟aqquli dan ta‟abbudi dan sudah tentu konsep 

Maqāsid al-Syari‟ah yang mengarah kepada pembahasan filosofis 

disyari’atkan hukum Islam.
17

  

Dari ketiga materi konsep ta‟aqquli dan ta‟abbudi serta konsep 

Maqāsid al-Syari‟ah tersebut sudah dapat diduga, bahwa Satria Effendi 

ingin mengantarkan murid-muridnya untuk memahami secara proporsional 

peran akal dalam memahami nash al-Qur’an dan al-Sunnah, dan dapat 

membuat pengelompokan hukum Islam yang masuk ranah yang given atau 

taken for granted, yang dogmantis, disatu sisi dan  yang terbuka pada 

penalaran akal pada pihak lain. Gagasan ini menjadi starting point untuk 

                                                             
16

Faturrahman Djamil. 2004. “Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof. Dr. H. Satria Effendi 

M. Zein, MA” (Epilog) dalam Satria Effendi M. Zein. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam 

Kontemprer Analisis Yurispudensi dengan pendekatan Ushuliyah, Ibid., hlm. 522-523 
17

Satria Effendi M. Zein. 1995. Ushul Fikih. Jakarta: PPS IAIN Jakarta, hlm. 1-68  
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membuka wacana hukum Islam yang rasional. Untuk membahas topik 

utama ini beliau selalu mengacu pada pemikiran ahli hukum Islam dari 

Cardoba, Abu Ishaq al-Syatibi.
18

 

Satria Effendi dikenal sebagai ahli hukum Islam yang 

memperhatikan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Berbagai 

gagasan hukum Islam dan perubahan sosial ditulis oleh Satria Effendi  

dalam berbagai seminar yang dilaksanakan diberbagai Perguruan Tinggi 

Islam, baik negeri maupun swasta. Kesan umum dari berbagai tulisan Satria 

Effendi adalah, bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan 

dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.
19

  

Satria Effendi banyak bicara tentang illat mansuah dan illlat 

mu‟tabarah, dan sering merujuk kasus ijtihad tatbiqi
20

 dari Umar bin 

Khattab.
21

 Berkat gagasan dan pemikirannya itu, mengantarkan ahli hukum 

Islam (Indonesia) dapat berintraksi dengan wacana modernitas.  

                                                             
18

Faturrahman Djamil, Karakteristik Pemikiran Fiqh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. 

Zein, MA” (epilog) dalam Satria Effendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam 

Kontemporer Analisis Yurisprudensia dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI. 2004, hlm, 523. 
19

Satria Effendi M. Zein, “Hukum Islam: Perkembangan dan pelaksanaannya di 

Indonesia”, dalam Ari Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), Fiqh Indonesia dalam Tantangan. 

Surakarta: FIAI UMS, p.23-40 
20

Ibid. p. 39-40. Ijtihad dalam pandangan Satria Effendi terbagi menjadi 2 macam, yaitu 

ijtihad istimbati dan ijtihad tatbiqi, ijtihad istimbati adalah upaya menyimpulkan hukum dari 

sumber-sumbernya, sedangkan ijtihad tatbiqi adalah upaya menerapkan hukum itu secara tepat 

terhadap suatu kasus. Dalam ijtihad istimbati, yang menjadi pusat perhatian utama adalah untuk 

mengantarkan seorang penerap hukum kepada penerapan hukum secara tepat dalam suatu kasus, 

yang menjadi objek kajiannya adalah hal-hal yang meliputi perbuatan manusia dengan segala 

bentuk objek perbuatan itu, juga manusia itu sendiri sebagai pelaku hukum dengan segala kondisi 

dan perbuatannya. Ijtihad tatbiqi dapat berlaku pada setiap hukum, baik yang dinilai qat‟i, rinci 

maupun yang zanni, baca juga Satria Effendi M. Zein. 1996. “Metodologi Hukum Islam”, dalam 

Amrullah Ahmad dkk (Editor), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 

65 Th Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 117-128 
21

Dalam pandangan Satria Effendi kasus-kasus hukum ijtihad Umar bin Khatab termasuk 

kategori ijtihad tatbiqi, dengan demikian ijtihad Umar dalam berbagai kasus hukum tersebut tidak 

meninggalkan nash, apalagi mengganti atau menghapuskannya, baca Muhammad Sa’id Ramdan 
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Pemikiran Satria Effendi tentang hukum Islam bersifat dinamis, 

adaptif, dan relevan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat di 

atas dapat dibaca dalam berbagai tulisannya.
22

 Tulisan tentang masalah 

Pernikahan Melalui telepon, Pernikahan Di Bawah Tangan (Pernikahan 

Sirri), dan Tirkah Berupa Dana Asuransi, permasalahan-permasalahan ini 

termasuk ke dalam kajian fikih kontemporer. 

Melihat berbagai bentuk kehidupan sosial keagamaan Satria 

Effendi, menurut penulis dapat dilihat bahwa beliau sosok yang berpikir 

tentang masa depan ketika dia masih berada dimasa lalu, punya pemikiran 

apabila beliau membuat keputusan tanpa tahu pasti apa yang akan didapati, 

memiliki metode yang tepat jika menyelesaikan suatu masalah, mampu 

mempelajari keterampilan yang baru apapun hanya dengan berkomitmen 

untuk mempelajarinya, serta punya sikap selalu bergerak maju dan maju. 

 

                                                                                                                                                                       
al-Buti. 1986. Dawabit al-Maslahah fi al-Syari‟at al-Islamiyah. Beirut: Muassasah al-Risalah, 

Amiur Nuruddin. 1987. Ijtihad Umar bin Khatab tentang perubahan Hukum dalam Islam. Jakarta: 

Rajawali Pers. Paling tidak ada 5 pandangan terhadap ijtihad Umar, yaitu: (1) Ijtihad Umar tidak 

meninggalkan nash, apalagi mengganti atau menghapuskan ketentuannya, (2) Ijtihad Umar 

memang meninggalkan zahirnya nash. Karena ia berpegang pada ruh nash atau maqāsid syariah, 

(3) Ijtihad Umar berkenaan dengan masalah yang qat‟iyah yang bukan bidang ijtihad, tetapi ini 

diperbolehkan khusus untuk Umar, (4) ijtihad Umar telah meninggalkan nash yang sarih, tetapi 

sebagaimana berlaku pada setiap mujtahid, ijtihadnya tetap memperoleh satu ganjaran, dan (5) 

ijtihad Umar memang banyak melanggar nash yang qat’i, tetapi itu dilakukan Umar karena 

kekurangan informasi yang diterimanya untuk persoalan-persoalan yang bersangkutan, baca 

Jalaluddin Rakhmat. 1988. “Kontroversi Sekitar Ijtihad Umar RA dalam Iqbal Abdurrauf Saimina 

(Penyunting), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm. 43-59 
22

Satria Effendi M. Zein. 1995. Usul Fikih. Jakarta: PPS IAIN Jakarta, hlm. 1-68; Satria 

Effendi M. Zein, “Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanannya di Indonesia”, dalam Ari 

Anshori dan Slamet Warsidi (Editor), Fiqh Indonesia dalam Tantangan (Surakarta: FIAI UMS, 

hlm. 23-40; Satria Effendi M. Zein. 1991. “Maqāshid al-Syari‟at dan Perubahan Sosial” dalam 

Dialog. Badan Litbang Depag RI No. 33 tahun XV, hlm. 29; Satria Effendi M. Zein, :Metodologi 

Hukum Islam”, dalam Amrullah Ahmad dkk (Editor). 1996. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem 

Hukum Nasional Mengenang 65 Th Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH. Jakarta: Gema Insani Press, 

hlm. 117-128, dan Satria Effendi M. Zein. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam 

Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Diterbitkan atas kerja 

sama dengan fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI  
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B. Pemikiran Fikih Satria Effendi  

1. Komparatif Vertikal Sebagai Corak Pemikiran Satria Effendi dalam 

Kajian Fikih. 

Satria Effendi menggunakan corak pemikirannya dengan 

komparatif vertikal dalam kajian hukum Islam dapat dilihat dari 

pembahasan masalah fikih dengan model perbandingan bukanlah suatu hal 

yang asing, terutama pada periode modern ini. Literatur fikih disajikan 

dalam bentuk studi perbandingan dengan memperhatikan apa yang menjadi 

inti masalahnya. Kitab Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rusyd dianggap 

sebagai kitab pertama yang disajikan dalam bentuk perbandingan mazhab 

ini. Setelah itu, bermunculan berbagai kitab fikih yang bercorak muqaranah 

ini.  

Satria Effendi sering mengutip kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-

Arbaah karya Abdu al-Rahman al-Jaziri, Fiqhu al-Sunnah karya Sayid 

Sabiq, dan kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili. 

Tabel 1 

Kitab Yang Sering Dikutip Satria Effendi 

 

 

                  

 

             

 

Sumber Data: Buku Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. 

Kitab al-Fiqh ala 

al-Madzahib       

al-Arbaah karya 

Abdu al-Rahman 

al-Jaziri 

 

Kitab Fiqhu    
al-Sunnah 

karya Sayid 

Sabiq 

 

Kitab al-Fiqh        
al-Islami wa 

Adillatuh karya 

Wahbah al-Zuhaili 

 

Kitab yang sering dikutip Satria Effendi 
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Satria Effendi dalam analisisnya selalu mengupayakan membangun 

fikih lintas mazhab terhadap berbagai masalah hukum keluarga. Adakalanya 

Satria Effendi mengungkap pendapat ahli fikih dari berbagai mazhab secara 

qauli
23

 tetapi juga terkadang Satria Effendi mengungkap pendapat mereka 

secara manhaji
24

.  

Satria Effendi memberikan semacam preferensi atau tarjih
25

, 

dengan melakukan pilihan mana diantara pendapat para fuqaha 

terdahulunya yang dapat diterima dan dijadikan sebagai pendapat yang 

terpilih. Perbandingan cara tarjih menurut ahli fiqih dan cara tarjih menurut 

Satria Effendi penulis paparkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk 

melihat perbandingannya sebagaimana bentuk tabel 3 dan tabel 4 di bawah 

ini: 

 

                                                             
23

Madzhab secara qauli (bermadzhab secara tekstual) adalah mencari hukum suatu 

masalah dengan mengikuti hasil pendapat ulama yang sudah di dalam beberapa kitab madzhab 

tersebut.  
24

Madzhab secara manhaji (bermadzhab metodologis) adalah memecahkan problem 

hukum dengan berpedoman kepada metode istiqra‟ (penelitian hukum) yang digunakan dalam 

suatu madzhab.  
25

Secara bahasa, kata tarjih berarti menguatkan. Kajian tentang tarjih terkait erat 

dengan adanya pertentangan antara dua dalil secara lahir yang sederajat. Untuk menyelesaikan 

pertentangan itu digunakan cara al-jam‟u wa al-taufiq. Apabila cara ini tidak dapat menyelesaikan 

pertentangan antara dalil tersebut, digunakan cara al-tarjih. Dalil yang dikuatkan disebut rajih dan 

dalil yang dilemahkan disebut al-marjuh. Secara terminologi, ada sejumlah definisi tarjih para 

ulama, diantaranya seperti yang dikemukakan al-Amidi sebagai berikut: “Ungkapan mengenai 

diiringinya salah satu dari dua dalil yang pantas menunjukkan kepada apa yang dikehendaki di 

samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu diantaranya dan 

meninggalkan yang lain”. Kalangan Hanafiyah mendefenisikan tarjih sebagai berikut: 

“Menjelaskan ada tambahan pada salah satu dari dua dalil yang sederajat, dimana dalil 

tambahan itu tidak berdiri sendiri”. Dari defenisi kalangan Hanafiyah ini dapat dipahami bahwa 

dalil yang bertentangan itu mesti memiliki kualitas yang sama. Untuk itu, a l-Qur’an tidak dapat 

disebut rajih atau lebih kuat dari Hadits Ahad dan Hadits Ahad tidak dapat disebut rajih atau lebih 

kuat dari Qiyas. Sebab, al-Qur’an tidak sama kualitasnya dengan Hadits Ahad dan Hadits Ahad 

tidak sama kualitasnya dengan qiyas. Di samping itu, dalil yang menjadi pendukung dalil yang 

bertentangan itu tidak berdiri sendiri. Ia tidak terpisah dari dalil yang saling bertentangan. Lihat 

Firdaus, Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, 

(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 221-222. 
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Tabel 2 

Cara Tarjih Menurut Ahli Fiqih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber Data: Firdaus, Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara 

Komprehensif. 

 

Sedangkan cara tarjih yang dilakukan oleh Satria Effendi 

mempunyai “kelebihan”, dibandingkan dengan cara tarjih ahli fikih lainnya. 

Salah satu kriteria tarjih yang digunakan beliau adalah pendapat itu 

mengacu pada Maqāsid al-Syariah. Hal ini dapat penulis buatkan dalam 

sebuah tabel di bawah ini : 

Tabel 3 

Cara Tarjih Menurut Satria Effendi 

 

 

 

 
Sumber Data: Satria Effendi, Buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. 

Secara bahasa artinya menguatkan 

Adanya pertentangan antara dua dalil secara lahir yang sederajat. 

Untuk menyelesaikan pertentangan itu digunakan 

cara al-jam‟u wa al-taufiq. 

Apabila cara al-jam‟u wa al-taufiq tidak dapat menyelesaikan 

pertentangan antara dalil tersebut, digunakan cara al-tarjih. 

Dalil yang dikuatkan 

disebut rajih 
Dalil yang dilemahkan 

disebut al-marjuh. 

Tarjih 

mengacu pada maqasid al-syariah 

Tarjih 
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Satria Effendi menegaskan, bahwa hakim melihat adanya pendapat 

para ulama atau fuqaha yang bertentangan dengan kemaslahatan dan tujuan 

syariat, hakim boleh memilih pendapat yang lain, selama sejalan dengan 

tujuan syariat. Pandangan tentang tarjih berdasarkan maqāsid al-Syari‟ah, 

diterapkan secara konsisten ketika menganalisis akibat cerai karena tidak 

mempunyai keturunan atau karena adanya penyakit. Satria Effendi 

mentarjihkan pendapat al-Zuhri dan ulama lain yang sependapat dengannya, 

karena lebih sesuai dengan tujuan syariat.
26

 

Menurut Satria Effendi perlu ada perbandingan dalam peraturan 

perundang-undangan tentang hukum keluarga yang berlaku di negara-

negara Muslim di dunia di luar Indonesia, agar supaya para pemikir hukum 

Islam tidak sendirian di dalam melakukan terobosan-terobosan pemikiran 

hukumnya. Inilah yang dapat disebut dengan kajian komparatif horizontal.
27

 

                                                             
26

 Satria Effendi , Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer..hlm.124. 
27

Literatur mengenai komparatif horizontal tersebut di antaranya Family Law Reform in 

The Muslim World karya Taher Mahmood, Bombay, 1972; Personal Law in Islamic Countries: 

History, Text and Comparative Analysis oleh Tahir Mahmood, New Delhi, 1987; Syarh Qanun al-

Ahwal as-Syakhsiyah karya Mahmud Ali Sartawi, Yordan, Syarh Qanun al-Ahwal as Syakhsiyah 

as-Suri karya Abdurrahman as-Sabuni, jilid 1 dan 2, Damaskus, 1972-1993; Al-Ahwal as-

Syakhsiyah oleh Ahmad al-Haji al-Kurdi, Damaskus, 1972-1973; al-Ahwal as-Syakhsiyah karya 

Francois Paul BLANC dan Rahba ZEIDGUY. Maroko, 1996; al-Wajiz fi Syarh al-Qanun al-

Ahwal Syakhsiyah wa Ta‟dilatih oleh Ahmad al-Kubaisi jilid 1 dan 2, Bagdad, 1991; Qanun al-

Ahwal as-Syakhsiyah ma‟a Ta‟dilatih oleh Muhammad Kasybur, Bagdad, 1993; Qanun al-Ahwal 

as Syakhsiyahraqm 188 Lisanah 1995 wa Ta‟dilatih karya Sabbah Sadiq Ja’fari, Bagdad, 2001; 

Mausu‟ah  al-Ahwal as Syakhsiyah oleh Kamal Shaleh al-Bana, Dar al-Kutub al-Qanuniyah, 1997; 

Ahkam al-Miras wa al-Wasiyah wa Haqq al-Intiqal fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran wa al-Qanun 

karya Mustafa Ibrahim az-Zilmi, Bagdad, 2002; dan Islamic Marriage and Divorce Law of The 

Arab World karya Dawoud El-Alami dan Doren Hinchcliffe, London, 1996; Abdullahi Ahmed an-

Nai‟im, Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book, Lobdon-New York: 

Zes Books Ltd, 2002; Islam, Negara dan Hukum kumpulan karangan dibawah redaksi Johannes 

den Heijer, Syamsul Anwar, Leiden-Jakarta: INIS, 1993; Khoiruddin Nasution, Status Wanita di 

Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di 

Indonesia dan Malaysia, Leiden-Jakarta: INIS, 2002.  
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Satria Effendi telah melakukan kajian komparatif vertikal, yaitu 

membandingkan masalah hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat 

dalam kitab fikih. Hal di atas penulis buat dalam sebuah tabel di bawah ini : 

Tabel 4 

Cara Yang Dilakukan Satria Effendi 

 

 

 

 

Sumber Data: Satria Effendi, Buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. 

 

Beberapa masalah yang dapat dilakukan kajian komparatif 

horizontal misalnya adalah menyangkut pencatatan pernikahan atau nikah di 

bawah tangan, masalah poligami, dan masalah gugat cerai serta tuntutan 

nafkah. Masalah pencatatan nikah misalnya, semua negeri muslim modern 

sekarang ini telah mewajibkannya melalui peraturan perundang-undangan. 

Demikian pula mengenai poligami, beberapa negara seperti Yordania, 

Maroko, Yaman, Syria, dan Tunisia telah mengatur bahwa suatu akad nikah 

boleh disertai seperangkat perjanjian antara calon suami dan isteri, termasuk 

perjanjian bahwa suami tidak akan menikah lagi selama ia berada dalam 

ikatan pernikahan dengan isterinya. 

Beberapa negara dapat dikatakan telah memberlakukan peraturan 

perudang-undangan yang dapat dikatakan merupakan terobosan baru dalam 

pemikiran hukum Islam. Pemikiran itu berbeda dengan apa yang ada dalam 

kitab-kitab fikih dan inilah yang disebut keberanjakan hukum Islam modern 

dari kitab-kitab fikih. Pengetahuan tentang hukum Islam dalam perspektif 

Yang Dilakukan Satria Effendi 

Kajian Komparatif Vertikal 
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komparatif horizontal dan keberanjakan ini adalah sangat penting untuk 

menengarai perkembangan dan dinamika pemikiran hukum Islam,
28

 Di `sini 

diperlukan pemikir-pemikir hukum Islam lainnya yang akan melanjutkan 

pekerjaan penting dan mulia yang telah dirintis olehnya.  

Di bidang fikih dan hukum Islam, nama Profesor Satria Effendi  

mewakili berkembangnya tradisi penulisan akademisi UIN Ciputat di 

bidang tersebut. Satria Effendi menulis sekurangnya dua buku yaitu 

Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi 

dengan Pendekatan Ushuliyah (2005) dan Ushul Fiqh (2005). Khusus buku 

pertama, Satria Effendi menyajikan analisis yang mendalam dan 

komprehensif tentang berbagai aspek hukum keluarga dalam kerangka 

hukum Islam.
29

 

 

2. Studi Kasus Sebagai Model Pemikiran Satria Effendi dalam Kajian 

Hukum Islam. 

                                                             
28

J.N.D. Anderson. 1960. “The Significance of Islamic Law in the World Today,” The 

American Journal of Comparative Law, hlm.1991; idem. 1959. Islamic Law in the Modern World. 

New York: New York State University Press, hlm.25-6, 91; idem. 1976. Law Reform in the 

Muslim World. London: The Athlone Press, hlm.83; idem. Islam Law , hlm. 82; idem. 1971. “The 

Role of Personal Status in Social Development in Islamic Countries”, Comparative Studies in 

Society and History 13, hlm.18-9; Majid Khadduri. 1978. ”Marrieage in Islamic Law: The 

Modernist Viewpoints”, The American Journal of Comparative Law 26, hlm.215; Herbert J. 

Liebesny. 1953. ”Religious Law and Westernization in the Modern Near East”, The American 

Journal of Comparative Law 2, hlm.492. 
29

Pada wisuda ke-86 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu, 28 Januari 2012, 

diterbitkan Jurnal Wisuda edisi 28 Januari 2012/ 4 Rabiul Awal 1433 H yang mengangkat judul 

Highlight Karya Ilmiah dari Ciputat: Merajut Jejaring Akademik Global; dan pada halaman 12, 

termuat berita dengan judul Mereka Yang Mewariskan Karya. Dalam hal ini termasuklah Satria 

Effendi Zein salah seorang yang mewariskan karya. 
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Salah satu model pemikiran Satria Effendi dalam kajian hukum 

Islam adalah menggunakan studi kasus.
30

  Metode analisis yurisprudensi ini 

dengan model studi kasus mengkaji perkara hukum dalam bidang hukum 

Islam pada umumnya dan keluarga Islam khususnya yang berisi pendapat-

pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih.  

Model studi kasus kajian hukum Islam seperti yang dilakukan oleh 

Satria Effendi ini agar seseorang ahli hukum Islam membaca dan 

menganalisis masalah-masalah hukum Islam yang benar-benar terjadi dalam 

masyarakat, seperti perkara-perkara hukum keluarga Islam yang pernah 

diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia kemudian menyimpulkan hasil 

analisisnya.
31

 

Satria Effendi dalam melakukan analisis yurispudensi terkadang 

menyetujui suatu keputusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding,  

tingkat kasasi, tetapi terkadang beliau juga tidak menyetujui suatu 

keputusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. 

Satria Effendi memberi saran alternatif yang  dapat dilakukan oleh suatu 

keputusan pengadilan dan alternatif itu tidak pernah disinggung oleh 

Pengadilan Agama tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi 

dalam perkara-perkara yang bersangkutan.
32

  

                                                             
30

Sifat khas dari case study atau studi kasus adalah suatu pendekatan yang bertujuan 

untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam 

rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang bersangkutan, yang berarti 

bahwa studi kasus disifatkan sebagai suatu penelitian yang eksploratif, J. Vredenbregt. 1978. 

Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia, hlm. 34 
31

 M. Atho’ Mudzhar, “Peranan Analisis Yurisprudensi … p.xxv-xxvi 
32

Ibid. hlm. xxvi 
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Studi kasus sebagai sebuah model kajian hukum, mempelajari 

hukum yang dihadapkan kepada persoalan hukum riil, kemudian untuk 

dapat menganalisisnya dari segi hukum dan menyimpulkan status 

hukumnya. Kelebihan model studi kasus terutama karena sifatnya yang utuh 

sebagai suatu persoalan hukum dengan segala jenis keterkaitannya dengan 

masalah lain di luar hukum. Model ini melakukan kajian sinkronisasi hukum 

dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai hukum masalah 

hukum yang bersangkutan.
33

 

Satria Effendi melakukan studi khususnya tentang hukum keluarga, 

dapat memperkaya model kajian studi pemikiran hukum Islam. Diketahui 

terdapat 5 (lima) model studi pemikiran hukum Islam yang dikenal, yaitu : 

a. Kitab fikih 

Kitab fikih  bersifat menyeluruh dari awal sampai akhir 

sehingga kitab fikih tidak menerima perubahan, karena untuk melakukan 

perubahan sebagian kitab fikih dianggap sama artinya mengubah 

keseluruhannya, khususnya sebelum muncul-muncul kitab-kitab fikih 

maudhu‟i.  

b. Keputusan Pengadilan 

Keputusan Pengadilan lebih dinamis sifatnya karena 

menyangkut masalah-masalah hukum nyata dalam masyarakat dan juga 

mengikat pihak-pihak terkait.  

c. Fatwa-fatwa  

                                                             
33

Ibid. 
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Fatwa ulama mufti juga lebih dinamis sifatnya karena  

menjawab pertanyaan masyarakat, meskipun tidak mengikat peminta 

fatwa.  

d. Undang-undang 

Undang-Undang sifatnya mengikat seluruh anggota masyarakat 

yang memberikan sanksi, tetapi dalam perumusannya seringkali bukan 

hanya dilakukan oleh para ulama melainkan juga para politikus.  

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI).  

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI), dari segi bentuknya, 

disusun seperti Undang-Undang, tetapi sifatnya yang tidak mengikat dan 

dari segi isinya lebih merupakan hasil konsensus ulama setempat.
34

  

Semua model studi pemikiran Hukum Islam di atas yang telah 

banyak khazanahnya adalah dalam bidang fikih, sedangkan studi-studi 

mengenal empat  model studi yang lainnya masih sangat sedikit. Karena 

studi yurispudensi Satria Effendi ini merupakan sumbangan berharga 

bagi pengayaan, penyediaan, dan pemahaman literatur pemikiran hukum 

Islam di luar kitab-kitab fikih.
35

  

 

3. Kerangka Metodologi Hukum Islam Satria Effendi 

Persoalan-persoalan hukum Islam dan hukum keluarga Islam yang 

dibahas Satria Effendi dalam berbagai karyanya, sebagian adalah masalah 

lama yang sudah banyak tertulis rujukannya dalam kitab-kitab fikih. Akan 

                                                             
34

M. Atho’ Mudzhar. 1999. “Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam” 

dalam Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 1, hlm. 113 
35

M. Atho’ Mudzhar, “Peranan Analisis Yurisprudensi …, hlm. xxvii 
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tetapi sebagian masalah lainnya, seperti soal akad nikah menggunakan 

teknologi informasi, masalah harta gono-gini, masalah status uang 

tanggungan asuransi sebagai harta waris, masalah uang santunan sebagai 

harta waris, dan lain-lain adalah masalah-masalah baru yang seringkali 

belum ada rujukannya secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih.
36

 

Satria Effendi dalam menganalisis kasus-kasus selalu terlebih 

dahulu mencari dan menyajikan dalil nash yang ada baik al-Qur’an maupun 

Hadist, kemudian membandingkan pendapat-pendapat ulama yang ada yang 

dikutip dari berbagai sumber, setelah itu ia melakukan qiyas dan menguji 

maslahat serta maqāsid al-syari‟ah yang ada dalam masalah itu, barulah 

kemudian ia menyimpulkannya.  

Nama-nama kitab rujukan yang dipergunakan Satria Effendi 

sebagai berikut: 

1.  Ilmu Usul al-Fiqh karya Abdul Wahhab Khallaf, Kuwait: Dār al-

Qalam, 1983. 

2. Nizam al-Qada‟ fi Syariat al-Islamiyah oleh Abdul Karim Zaidan, 

Bagdad: Matba’ah al-Ani, 1984. 

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh Abdurrahman, Jakarta: Akademi 

Presindo, 1990. 

4. al-Qada wa Nizamuh di al-Kitab wa al-Sunnah oleh Abdurrahman 

Ibrahim, Bagdad: Matba’ah al-Ani, 1994. 

5. al-Muhazab oleh Abu Ishaq al-Sirazi, Beirut: Dār al-Fikr, 1994. 

                                                             
36

Ibid.,hlm.xxxix 
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6. al-Qada wa al-Bayyinah karya Abdul Hasib Abdussalam, Kuwait: 

Maktabah al-Ma’la, 1987. 

7. Munazaat al-Auqaf wa al-Ahkam oleh Abdul Hamid al-Sawaribi, 

Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983. 

8. al-Mafhum al-Fiqh al-Islami oleh Abdul Hamid Nizamuddin, Beirut: 

Muassasah al-Risalah, 1983.  

9. Ilm al-Qada oleh Ahmad al-Hasadi, Kuwait: Maktabah al-Ma’la, 1983. 

10. Bulughul Maram karya al-Asqalani, Beirut: Dār al-Fikr, 1979. 

11. Adlu al-Sani‟ fi Tartib as-Syari‟ah karya Alauddin al-Kisani, Bagdad: 

Matba’ah al-Ani, 1978. 

12. Usul al-Tasyri al-Islami karya Ali Hasaballah, Mesir: Dār al-Maarif, 

1976. 

13. Kamus Bahasa Indonesia oleh Depdikbud RI, Jakarta: Balai Pustaka, 

1990. 

14. Mimbar Hukum oleh Ditbinpera Depag RI, Jakarta: al-Hikmah dan 

Ditbinpera Islam. 

15. Nizam al-Hukm fi as-Syari‟ah al-Islamiyah oleh Zafir al-Qasim, 

Lubnan: Dar an-Nafa’is, 1980. 

16. al-Fiqh al-Muqaran ma al-Mazahib karya Fathi ad-Daraini, Damaskus: 

T.P, 1980); Tuhfat al-Muhtaj karya al-Haisami, Beirut: Dār al-Fikr 

T.T,). 

17. Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur‟an  oleh Hazairin, Jakarta: 

Rineka Cipta, 1989. 
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18. al-Tabsyirah oleh Ibnu Farhun, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982. 

19. Syarh Fath al-Qadir karya Ibnu Humam, Beirut: Dār Ihya al-Turas al-

Arabi T.T. 

20.  A‟lam al-Muawqi‟in karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Beirut: Dār al-

Fikr, 1977. 

21.  al-Mughni karya Ibn Qudamah, Matba’ah al-Qahirah, 1970. 

22. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Beirut: Dār al-Fikr T.T. 

23. Majmu‟ al-Fatwa karya Ibn Taimiyah, Makkah:  Asrof al-Risalah T.T.  

24. al-Mudawwanah al-Kubra oleh Imam Malik (Beirut: Dār al-Fikr, 

1987). 

25. Kasyf al-Khafa wa Muzil al-Ilbas oleh Ismail bin Muhammad, Beirut: 

Muassasah al-Risalah, 1983. 

26. al-Fiqh ala Mazahib al-Arbaah oleh Jaziri, Beirut: Dār al-Fikr T.T. 

27. Muhadarah fi al-Waaj al-Ahwal al-Syakhsiyah Muhammad Abu 

Zahrah, Dār al-Fikr al-Arabi, 1957. 

28. al-Ahwal al-Syakhsiyah oleh Muhammad Abu Zahra, Dār al-Firk al-

Arabi, 1958. 

29. Rawa‟i al-Bayan oleh Muhammad Ali al-Subuni, Damaskus: Maktabah 

al-Ghazali, 1980.  

30. al-Misbah al-Munir oleh Muhammad bin Ali al-Maqri, Beirut: Dār al-

Fikr, 1987. 

31. Ilm al-Qada adillah al-Isbat fi al-Islam karya Muhammad al-Husairi, 

Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984.  
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32. al-Wajiz Qawa‟id al-Fiqh al-Kulliyah oleh Muhammad Sidqi al-Burnu, 

Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983.  

33. Muntaqa an-Nuzul fi Sirah Azm al-Rasul oleh Muhammad bin Mansur, 

Makkah: T.P., 1982. 

34. Akhbar al-Qada oleh Muhammad Khalaf bin Hayyan, Beirut: Alim al-

Kutub T.T. 

35. Himpunan Fatwa MUI oleh MUI 1994. 

36. al-Madkhal al-Fiqh al-Am oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa, Damaskus: 

Matba’ah Turbain 1968. 

37. al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid oleh Mustafa Ahmad Zarqa, 

Damaskus: Matba’ah Turbain 1978.  

38. al-Ahwal as-Syakhsiyah karya Mustafa al-Siba’i, Damaskus: Matba’ah 

al-Jamiah, 1970. 

39. Tafsir al-Maraghi oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi, Beirut: Dār al-

Fikr T.T. 

40. al-Majmu‟ Syarhal-Muahazzab oleh al-Nawawi, Beirut: Dār al-Fikr, 

T.T. 

41. al-Jami‟ li Ahkam al-Qur‟an oleh al-Qurtubi, Kairo: Dār al-Kutub al-

Arabiyah, 1967. 

42. Nihayat al-Muhtaj oleh al-Ramli, Beirut: Dār al-Fikr, T.T. halul oleh 

Sayyid Sabiq, Dār al-Fikr, 1983. 

43. Subul al-Salam oleh al-San’ani, Beirut: Dār al-Fikr, T.T. 

44. al-Muwafaqat oleh al-Syatibi, Beirut: Dār al-Ma’rifah, T.T. 
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45. al-Islami wa Adillatuh oleh Wahbah al-Zuhaili, Damaskus: Dār al-Fikr, 

1984. 

Di sinilah letak kedalaman dan kontribusi pemikiran Satria Effendi 

mengenai hukum Islam dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Meskipun 

dalam kehidupannya sehari-hari secara pribadi Satria Effendi dikenal oleh 

para koleganya sebagai pengikut mazhab Syafi’i, tetapi dalam analisisnya ia 

sangat dinamis memilih pendapat mazhab yang dinilainya paling kuat 

argumentasinya.
37

 

Satria Effendi hampir dalam setiap analisisnya berbicara tentang 

Maqāsid al-Syari‟ah dan maslahat, dua topik penting dalam kajian ilmu 

ushul fikih. Cara analisis seperti ini tentu saja sangat tepat, karena seorang 

mujtahid tidak dapat berijtihad tanpa memahami secara mendalam filsafat 

dan teori hukum Islam yang biasanya dikaji dalam kitab-kitab ushul fikih. 

Kebanyakan ulama Indonesia ketika mempelajari hukum Islam, lebih 

mengedepankan aspek fikihnya daripada aspek ushul fikihnya. Dengan kata 

lain, Satria Effendi sesungguhnya sedang mengeritik secara tidak langsung, 

cara mempelajari hukum Islam di Indonesia.
38

 

Satria Effendi dalam menganalisis berbagai putusan hakim di 

Peradilan Agama, berusaha untuk secara konsisten menerapkan teori tujuan 

hukum dan konsep kemaslahatan tersebut. Dari 5 (lima) unsur utama yang  

dijaga dalam Maqāsid al-Syari‟ah, kelihatannya beliau menerapkan prinsip 

menjaga keturunan dan harta sebagai inti dan sekaligus pisau analisisnya. 
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Hal ini disebabkan, masalah yang dibahas didominasi oleh hukum keluarga 

(al-ahwal al-syakhsiyah), terutama pernikahan, waris dan wakaf. 

Satria Effendi ketika menganalisis masalah wali anak di bawah 

umur, mengawali pembahasannya dengan mengemukakan, bahwa 

pernikahan disyariatkan dalam rangka menjaga dan melestarikan keturunan. 

Anak dalam pandangan Islam mempunyai nilai yang sangat strategis 

sebagai pelanjut dan penerus orang tuanya. Karena itu, orang tua atau pihak 

wali wajib untuk menjaga dan mengawasi anak yang belum dewasa. 

Meskipun hasil analisisnya tidak secara langsung didasarkan pada prinsip 

”memelihara keturunan”, namun hal ini menunjukkan kegigihan beliau 

untuk menjadikan Maqāsid al-Syar‟iah sebagai dasar berpikir dan 

pengambilan keputusan hukum.
39

 

Ketika membahas tentang hadhanah anak  yang diasuh oleh ibu 

non muslim, analisis berdasarkan prinsip “menjaga agama” tidak terlihat 

kepermukaan. Padahal, kasus tersebut sangat jelas berkaitan dengan nasib 

agama anak. Berdasarkan analisis inilah Pengadilan Agama Tebing Tinggi 

memutuskan: Bahwa hak pengasuh anak tidak diberikan kepada ibunya 

yang beragama kristen. Teori al-Syatibi tentang skala prioritas dalam al-

kulliyat al-khams, mestinya dengan mudah dapat dipahami bahwa 

kepentingan menjaga agama didahulukan daripada menjaga keturunan.
40
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Analisis terhadap kasus akad nikah melalui telepon, Pengadilan 

Agama Jakarta Selatan mengesahkan praktik nikah tersebut, kesimpulan 

Satria Effendi, menggunakan paham ulama Hanafiyah, keputusan 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat dipahami keabsahannya. Akan 

tetapi, di lihat dari kacamata pendapat Syafi’iyah nikah melalui telepon itu 

tidak sah. Selama belum ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, 

dua-duanya dapat dipakai.
41

 

Analisis terhadap kasus wasiat kepada ahli waris, Pengadilan 

Tinggi Agama Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, 

menimbang bahwa wasiat merupakan kehendak terakhir dari pemberi wasiat 

terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Kehendak terakhir tersebut 

haruslah dihormati, meskipun bertentangan hukum kewarisan dan agama 

Islam. Kesimpulan penulis dengan mengatakan bahwa pertimbangan hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut tidak sejalan dengan hukum 

Islam. Dengan demikian tindakan almarhum yang telah mewariskan seluruh 

hartanya kepada sebagian ahli warisnya tanpa persetujuan ahli waris yang 

lain dianggap, tidak sah menurut fikih. Setiap perbuatan yang melanggar 

ketentuan syara’ dianggap batal.
42

 

Dalam analisis terhadap perbedaan mazhab dalam kasus kewarisan. 

Kasus ini terjadi ketika ahli waris terdiri dari anak perempuan bersama 

saudara kandung. Menurut mayoritas ulama dan Mu’az bin Jabal, hanya 
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anak laki-laki yang dapat menghalangi saudara kandung. Sedangkan 

pendapat Zahiri dan Ibnu Abbas, baik anak laki-laki maupun anak 

perempuan dapat menghalangi saudara kandung. Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutuskan perkara tersebut sejalan 

dengan mayoritas ulama dan Mu’az bin Jabal. Sementara Mahkamah Agung 

memutuskan perkara tersebut sejalan dengan pendapat Zahiri dan Ibnu 

Abbas.  

Menurut Satria Effendi, belum ada undang-undang yang mengatur 

dan tidak pula ada kesepakatan untuk memilih mazhab mana yang akan 

diberlakukan di pengadilan, hakim dapat memilih pertimbangan lain yang 

sejalan dengan tujuan syari’at. Dalam hal ini, baik Pengadilan Tinggi 

Agama Mataram maupun Mahkamah Agung, masing-masing tidak 

menemukan alasan pertimbangan, mengapa mengambil mazhab tertentu 

dengan mengenyampingkan mazhab lainnya, karena itu, putusan Mahkamah 

Agung tidak cukup kuat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi 

Agama Mataram.
43

 

Adapun  kasus wakaf ahli dan wakaf khairi, sengketa tentang status 

wakaf, apakah wakaf khusus atau wakaf umum. Pengguna mengklaim 

wakaf umum, sementara tergugat wakaf khusus. K edua belah pihak tidak 

dapat menunjukkan bukti autentik. Pengadilan Agama Bukittinggi 

memenangkan penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Bukittinggi, 

membatalkan Pengadilan Agama Bukittinggi (memenangkan tergugat). 
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Sedangkan Mahkamah Agung, menguatkan putusan Pengadilan Agama 

Bukittinggi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bukit 

Tinggi.  

Satria Effendi berpendapat bahwa telah sekian lama tanah wakaf 

tersebut dikelola oleh ayah tergugat lalu turun dikelola oleh pihak tergugat 

sebagai wakaf khusus dan tidak ada satu pihakpun yang mengklaim bahwa 

tanah tersebut merupakan wakaf umum.
44

 

 

4. Kontribusi Pemikiran Murni Satria Effendi Mengenai Hukum 

Keluarga Islam di Indonesia Dengan Model Studi Kasus. 

Berdasarkan buku Problematika Hukum Keluarga Islam 

Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah yang 

dikarang oleh Satria Effendi, bahwa ada 33 (tiga puluh tiga) studi kasus 

yang merupakan kontribusi pemikiran murni Satria Effendi mengenai 

masalah hukum keluarga Islam di Indonesia yang pernah diputuskan oleh 

Pengadilan Agama, sebagai berikut : 

1) Akad Nikah Melalui Telepon. 

Studi kasus tentang Akad Nikah Melalui Telepon; bermula dari 

keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengesahkan akad 

nikah melalui telepon antara seorang pria di Amerika Serikat dan 

seorang wanita di Indonesia.  

Satria Effendi dalam studi kasus tentang akad nikah melalui 

telepon berpendapat bahwa ditinjau dari sudut fiqh mazhab Syafi’i 
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menyatakan bahwa para pihak harus secara mu‟ayanah (berhadapan 

secara fisik), hal itu dianggap tidak sah.  

Satria Effendi mengakui bahwa pendapat mazhab ini sangat 

kaku, sehingga kalau hanya mengacu pada mazhab ini pelaksanaan 

akad nikah tidak akan pernah bisa berkembang. Masalah yang dianggap 

penting untuk diperbincangkan adalah masalah keharusan hadir pada 

satu majelis (ittihad al-majelis) dalam ijab kabul. Apakah masing-

masing pihak bisa saling mendengar, bisa saling melihat, dan saling 

berhadapan secara fisik.
45

 

 

2) Pembatalan Pernikahan. 

Studi kasus tentang Pembatalan Pernikahan; bermula dari 

penolakan Pengadilan Agama Klaten atas permohonan untuk 

membatalkan nikah yang sudah berlangsung puluhan tahun dan orang-

orangnya pun telah meninggal dunia, tetapi kemudian dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan akhirnya Mahkamah Agung 

Republik Indonesia (RI) membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi 

Agama Semarang, atau menguatkan Pengadilan Agama Klaten. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang pembatalan 

pernikahan berpendapat bahwa seandainya pernikahan itu dinyatakan 

batal, sebagaimana tuntutan pemohon, secara fiqh anak yang lahir tetap 

berhak memperoleh warisan, sebab ketika akad pernikahahan 
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dilaksanakan sampai pembatalan pernikahahan oleh Pengadilan Agama 

Klaten itu, para pihak merasa tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, 

anak yang lahir pada masa sebelum pembatalan pernikahan itu adalah 

sah menurut hukum.
46

 

 

3) Pernikahan Di Bawah Tangan (Pernikahan Sirri) 

Studi kasus tentang Pernikahan Di Bawah Tangan (Pernikahan 

Sirri); bermula dari keputusan Pengadilan Agama Tanjung Karang yang 

telah mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan sah 

pernikahan antara pemohon dan termohon. Keputusan ini dibatalkan 

oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan dikuatkan oleh 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang pernikahan di bawah 

tangan berpendapat tidak setuju dengan keputusan Pengadilan Agama 

Tanjung Karang, sebab menurutnya, terdapat aspek syarat Tawsiqy 

(Administratif) yang diabaikan akan berakibat negatif bagi kehidupan.  

Pernikahan yang baik memang adalah pernikahan yang sah secara 

syara’ dan sah secara Undang-Undang. Tidak dicatatnya suatu 

pernikahan, tidak layak dijadikan senjata untuk lepas tanggung jawab 

oleh suami yang memang telah pernah hidup bersama secara sah 

menurut syara’ dengan pemohon.
47
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4) Harta Bersama. 

Studi kasus tentang Harta Bersama; bermula dari keputusan 

Pengadilan Agama Serang yang menetapkan tergugat (suami) untuk 

memberikan 50% harta gono-gini kepada penggugat (isteri). Keputusan 

ini dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bandung, tetapi dikuatkan oleh 

Mahkamah Agung R.I.  

Satria Effendi dalam studi kasus tentang harta bersama 

berpendapat setuju dengan keputusan Pengadilan Agama Serang, 

bahwa harta gono-gini itu memang ada dan ditentukan pembagiannya 

setelah terjadi perceraian atau kepastian terjadinya perceraian.
48

 

 

5) Pembagian Harta Bersama. 

Studi kasus tentang Pembagian Harta Bersama; bermula dari 

keputusan Pengadilan Agama Palangkaraya yang menentukan tergugat 

(suami) untuk membagi harta bersama kepada penggugat (isteri). 

Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya 

dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang pembagian harta 

bersama berpendapat bahwa konsep harta bersama dalam sebuah rumah 

tangga pada mulanya didasarkan atas urf atau adat istiadat sebuah 

negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan isteri atas 

harta yang diperoleh semasa pernikahan. Harta bersama ini  

diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan. Dalam 
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persoalan ini para pihak perlu diberikan nasihat keagamaan oleh majelis 

hakim, karena tujuan lembaga pengadilan diantaranya adalah untuk 

mengajak orang berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran.
49

 

 

6) Hak Isteri Pertama Untuk Menuntut Harta Bersama. 

Studi kasus tentang Hak Isteri Pertama Untuk Menuntut Harta 

Bersama; bermula dari keputusan Pengadilan Agama Semarang yang 

menolak seluruh gugatan penggugat agar menyatakan menurut hukum 

bahwa penggugat berhak sebesar ½ (setengah) bagian dari harta 

bersama. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Semarang serta oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang hak isteri pertama 

untuk menuntut harta bersama berpendapat tidak setuju dengan 

keputusan Pengadilan Agama Semarang, sebab dinilai tidak sejalan 

dengan teori  fiqh yang secara otomatis telah menetapkan bahwa 

dengan meninggalnya pewaris, telah terjadi pemindahan hak kepada 

ahli waris, yang dalam hal ini termasuk isteri pertama.
50

 

 

7) Putusnya Pernikahan Mengenai Gugat Cerai Akibat Suami 

Mangkir Memberi Nafkah. 

Studi kasus tentang Putusnya Pernikahan Mengenai Gugat 

Cerai Akibat Suami Mangkir Memberi Nafkah; bermula dari keputusan 

Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan bahwa tergugat telah 
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lalai dalam memenuhi kewajiban sebagai ayah dari ke-5 (lima) orang 

anaknya. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Manado dan juga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang putusnya pernikahan 

mengenai gugat cerai akibat suami mangkir memberi nafkah 

berpendapat setuju dengan keputusan Pengadilan Agama Limboto 

tersebut.  

Menurut Satria Effendi seorang suami yang mangkir nafkah 

telah merugikan anak isteri lahir batin. Oleh karenanya suami tersebut 

bisa dituntut dengan hukuman ta‟zir, sebab dalam hal kewajiban nafkah 

tidak berlaku konsep kadaluwarsa, hanya Imam Abu Hanifah saja yang 

menyatakan bahwa dalam persoalan nafkah ini berlaku hukum 

kadaluwarsa satu tahun.
51

 

 

8) Putusnya Pernikahan Mengenai Gugat Cerai Akibat Suami 

Melakukan Poligami. 

Studi kasus tentang Putusnya Pernikahan Mengenai Gugat 

Cerai Akibat Suami Melakukan Poligami; bermula dari keputusan 

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutuskan hubungan 

pernikahan antara penggugat dan tergugat sebagai talak kedua. 

Keputusan ini dikuatkan oleh  Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). 
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Satria Effendi dalam studi kasus tentang putusnya pernikahan 

mengenai gugat cerai akibat suami melakukan poligami berpendapat 

setuju dengan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, 

tetapi beliau menyatakan bahwa sekalipun permasalahan ini sudah 

ditangani oleh Pengadilan, namun dalam kajian fiqh masih 

dikategorikan sebagai masalah syiqaq, sehingga dalam kondisi seperti 

ini perlu disosialisasikan urgensi dewan hakam kepada masyarakat, 

agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebelum dibawa ke meja 

Pengadilan.
52

 

 

9) Putusnya Pernikahan Mengenai Gugat Cerai Akibat Suami 

Melanggar Ta’lik Talak. 

Studi kasus tentang Putusnya Pernikahan Mengenai Gugat 

Cerai Akibat Suami Melanggar Ta‟lik Talak; bermula dari keputusan 

Pengadilan Agama Blora yang mengabulkan permohonan penggugat 

agar memutuskan hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat. 

Keputusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 

tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) menguatkan 

Pengadilan Agama Blora. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang putusnya pernikahan 

mengenai gugat cerai akibat suami melanggar ta‟lik talak berpendapat 

setuju dengan keputusan Pengadilan Agama Blora tersebut dan beliau 

menyatakan bahwa di sini terdapat persoalan syiqaq tetapi masalah 
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syiqaq inilah yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Semarang. 

 

10) Putusnya Pernikahan Mengenai Gugat Cerai Akibat Tidak Ada 

Keturunan. 

Studi kasus tentang Putusnya Pernikahan Mengenai Gugat 

Cerai Akibat Tidak Ada Keturunan; bermula dari keputusan Pengadilan 

Agama Pekanbaru yang mengabulkan gugatan penggugat dan 

menetapkan jatuh talak satu. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan 

Tinggi Agama Pekanbaru dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang putusnya pernikahan 

mengenai gugat cerai akibat tidak ada keturunan berpendapat setuju 

dengan keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut dan 

menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis penyakit yang bisa menjadi 

alasan untuk menuntut cerai termasuk AIDS dan vasektomi oleh suami. 

Ibnu Qayyim, Abu Saur, dan al-Zuhri dinilai lebih sejalan dengan 

tujuan syariat pernikahan, sebab mereka tidak membatasi pada nama-

nama penyakit tetapi semua jenis penyakit kelamin.
53

 

 

11) Syarat Beragama Islam Bagi yang Melakukan Hadhanah. 

Studi kasus tentang Syarat Beragama Islam Bagi yang 

Melakukan Hadhanah; bermula dari keputusan Pengadilan Agama 

Tebing Tinggi yang menyatakan penggugat sebagai pemegang sah hak 
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hadhanah. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang syarat beragama Islam 

bagi yang melakukan hadhanah berpendapat menyetujui keputusan 

Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan menyatakan bahwa dalam 

tinjauan fiqh, masalah yang banyak dibahas adalah haruskah hadhanah 

(pemeliharaan anak) beragama Islam? Pada umumnya para fuqaha 

mensyaratkan bahwa hadhanah harus beragama Islam. Tetapi menurut 

mazhab Hanbali, sebagian kalangan Hanafiyah, Ibnu Qayyim dan Abu 

Zahrah, hadhanah tidak harus beragama Islam, selama anak yang 

diasuh belum mumayyiz dan tidak dididik untuk keluar dari Islam.
54

  

 

12) Syarat Dapat Dipercaya dan Berakhlak Baik Bagi Yang 

Melakukan Hadhanah. 

Studi kasus tentang Syarat Dapat Dipercaya Dan Berakhlak 

Baik Bagi Yang Melakukan Hadhanah; bermula dari keputusan 

Pengadilan Agama di Medan yang mengabulkan permohonan 

penggugat (isteri) untuk memegang hak hadhanah bagi anak yang 

disengketakan. Keputusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi 

Agama di Medan, tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) 

menguatkan keputusan Pengadilan Agama di Medan tersebut. 
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Satria Effendi dalam studi kasus tentang syarat dapat dipercaya 

dan berakhlak baik bagi yang melakukan hadhanah berpendapat tidak 

setuju dengan keputusan Pengadilan Agama Medan, dan beliau 

mempertanyakan mengapa anak yang diperebutkan itu tidak dibagi 2 

(dua) saja, karena jumlahnya 2 (dua) orang, 1 (satu) diasuh mantan 

suami dan yang 1 (satu) lagi diasuh oleh mantan isteri. Sebab 

pengorbanan dan kasih sayang masing-masing pihak dalam kasus ini 

tidak layak bila direnggut oleh pertimbangan-pertimbangan hukum 

yang terlalu formal.
55

  

 

13) Hak Hadhanah Akibat Perceraian. 

Studi kasus tentang Hak Hadhanah Akibat Perceraian; 

bermula dari keputusan Pengadilan Agama Medan yang mengabulkan 

penggugat untuk memegang hak hadhanah atas kedua anaknya. 

Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dan 

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang hak hadhanah akibat 

perceraian berpendapat tidak menyetujui keputusan Pengadilan Agama 

Medan dan memberikan saran alternatif dengan cara membedakan umur 

dan kondisi anak yaitu anak yang sudah mumayyiz diasuh oleh ibu, hal 

inilah yang bisa dipahami dari petunjuk Nabi SAW dalam beberapa 

Haditsnya.
56
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14) Apakah Kesibukan Kerja Di Luar Rumah Membatalkan Hak 

Hadhanah. 

Studi kasus tentang Apakah Kesibukan Kerja Di Luar Rumah 

Membatalkan Hak Hadhanah; bermula dari keputusan Pengadilan 

Agama Palembang yang menolak permohonan penggugat (suami) 

untuk ditetapkan hak hadhanahnya atas kedua anaknya. Keputusan ini 

ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Mahkamah 

Republik Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang apakah kesibukan 

kerja di luar rumah membatalkan hak hadhanah berpendapat 

menyetujui keputusan Pengadilan Agama Palembang dengan 

mengemukakan pendapat bahwa berhak melakukan hadhanah bukan 

berarti dia pasti akan memiliki anak yang diasuhnya. Hak hadhanah 

hanya semata-mata menunjukkan kepada hak yang sekaligus 

merupakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk 

mengantarkan mereka ke masa depan yang cemerlang.
57

 

 

15) Wali Anak Di Bawah Umur. 

Studi kasus tentang Wali Anak Di Bawah Umur; bermula dari 

keputusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang mencabut hak 

perwalian termohon (isteri) atas ketiga anaknya yang masih di bawah 
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umur. Keputusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Palangkaraya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang wali anak di bawah 

umur berpendapat setuju dengan keputusan Pengadilan Agama 

Pangkalan Bun dan mengatakan bahwa hal yang menjadi pertimbangan 

pengadilan adalah masalah kerusakan moral termohon (isteri), sehingga 

kalau anak-anak masih tetap berada di bawah kekuasaan ibunya, 

dikhawatirkan hal itu akan menular kepada anak-anaknya tersebut.
58

 

 

16) Kriteria Harta Tirkah. 

Studi kasus tentang Kriteria Harta Tirkah; bermula dari 

keputusan Pengadilan Agama Tapaktuan yang menetapkan bahwa uang 

santunan dan dana asuransi bisa dianggap sebagai tirkah. Keputusan ini 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, tetapi akhirnya 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) menolak Pengadilan Tinggi 

Banda Aceh tersebut. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang kriteria harta tirkah 

berpendapat tidak setuju dengan keputusan Pengadilan Agama 

Tapaktuan, sebab dalam keputusan tersebut tidak dibedakan antara uang 

santunan dan dana asuransi.  

Satria Effendi mengatakan bahwa  uang santunan dari Menteri 

Agama R.I dan Saudi Arabia atas musibah Mina tidak bisa dibagi 

kepada ahli waris, karena ia tidak termasuk tirkah, sedangkan dana 
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asuransi bisa diqiyaskan dengan uang hasil diyat, sehingga dapat 

termasuk tirkah yang bisa dibagi kepada ahli waris.
59

 

 

17) Kesaksian Dalam Sengketa Kewarisan. 

Studi kasus tentang Kesaksian Dalam Sengketa Kewarisan; 

bermula dari keputusan Pengadilan Agama Banyumas yang 

mengabulkan sebagian dan menolak sebagian gugatan para penggugat 

(lima orang anak) dalam masalah harta waris. Keputusan ini dibatalkan 

oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang kesaksian dalam 

sengketa kewarisan berpendapat setuju dengan keputusan Pengadilan 

Agama Banyumas, sebab menurutnya keputusan tersebut didasarkan 

atas landasan fiqh yang jelas.
60

 

 

18) Asas Legalitas Dalam Masalah Kewarisan. 

Studi kasus tentang Asas Legalitas Dalam Masalah Kewarisan; 

bermula dari keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang 

mengabulkan gugatan penggugat (lima orang saudara tergugat) untuk 

menetapkan secara hukum bahwa para penggugat berkedudukan selaku 

ahli waris. Keputusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). 
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Satria Effendi studi kasus tentang asas legalitas dalam masalah 

kewarisan berpendapat tidak setuju dengan keputusan Pengadilan 

Agama Jakarta Pusat.  

Satria Effendi dalam analisisnya mengatakan bahwa prinsip 

hukum tidak berlaku surut
61

. Persoalan ini, pada mulanya menjadi 

bahan perbincangan para ulama tetapi pada perkembangan berikutnya 

diberlakukan pula dalam perundang-undangan, terutama di negara-

negara yang bukan saja memberlakukan hukum Islam tetapi juga 

hukum lain. Atas dasar ini, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak 

sependapat dengan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang 

mendasarkan putusannya pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991 terhadap peristiwa hukum yang 

terjadi pada tahun 1985. 

 

19) Sengketa Waris Akibat Keterlambatan Pembagian Tirkah. 

Studi kasus tentang Sengketa Waris Akibat Keterlambatan 

Pembagian Tirkah; bermula dari keputusan Pengadilan Agama Lubuk 

Linggau pada tahun 1991 yang mengabulkan gugatan penggugat 

(seorang saudara, menggugat tujuh saudara lainnya) untuk menetapkan 

bahwa  penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris yang 

meninggal 40 tahun sebelumnya. Keputusan ini dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, tetapi akhirnya putusan 
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Pengadilan Tinggi Agama Palembang dibatalkan kembali oleh 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang sengketa waris akibat 

keterlambatan pembagian tirkah berpendapat setuju dengan keputusan 

Pengadilan Agama Lubuk Linggau dan berkomentar bahwa selain 

masalah waktu yang sudah sekian lama jarak antara meninggalnya 

pewaris dan peristiwa pembagian tirkah, juga adanya masalah unsur 

pemaksaan tanda tangan atau surat pernyataan yang dibuat dalam 

keadaan panik dan terpaksa tidak dianggap sah dan tidak efektif.
62

 

 

20) Menyikapi Perbedaan Mazhab Dalam Masalah Kewarisan. 

Studi kasus tentang Menyikapi Perbedaan Mazhab Dalam 

Masalah Kewarisan; bermula dari keputusan Pengadilan Agama 

Mataram yang menolak gugatan penggugat untuk menetapkan para 

penggugat sebagai ahli waris dan membagiwariskan harta warisan. 

Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, 

tetapi akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang menyikapi perbedaan 

mazhab dalam masalah kewarisan berpendapat setuju dengan keputusan 

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan mengatakan bahwa Pengadilan 

Tinggi Agama Mataram sesuai dengan pendapat jumhur ulama, 
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sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) sama-sama tidak 

menjelaskan alasan mereka masing-masing.
63

 

 

21) Pembuktian dalam Sengketa Kewarisan. 

Studi kasus tentang Pembuktian dalam Sengketa Kewarisan; 

bermula dari Pengadilan Agama Pekalongan yang menolak gugatan 

para penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris pewaris. Alasannya 

adalah karena para penggugat tidak membuktikan gugatannya, yaitu 

salah seorang saksi yang diajukan tidak bersedia disumpah. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang pembuktian dalam 

sengketa kewarisan setuju dengan keputusan Pengadilan Agama 

Pekalongan dan memberikan saran bahwa seorang hakim, dalam 

mengorek kebenaran mestinya juga melakukan syahadah bi al-Istifadah 

melalui survei langsung ke masyarakat, tempat domisili para pihak 

supaya lebih lengkap data dan informasinya. Sebab tugas seorang 

hakim di pengadilan terletak diantara ilmu dan seni, dengan ilmu hakim 

bisa menetapkan hukum secara benar dan dengan seni seorang hakim 

bisa menguasai seni penyelesaian sengketa secara arif dan bijak.
64

 

 

22) Bukti Saksi dan Surat Perjanjian dalam Sengketa Kewarisan. 

Studi kasus tentang Bukti Saksi dan Surat Perjanjian dalam 

Sengketa Kewarisan; bermula dari keputusan Pengadilan Agama Curup 

yang mengabulkan gugatan para penggugat agar menghukum tergugat 
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untuk menyerahkan tanah warisan. Keputusan ini dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang bukti saksi dan surat 

perjanjian dalam sengketa kewarisan setuju dengan keputusan 

Pengadilan Agama Curup yang telah berupaya mengadakan penelitian 

secara serius tentang bukti-bukti yang disampaikan pihak penggugat. 

Selanjutnya Satria Effendi menegaskan bahwa tugas hakim agama 

adalah untuk menjelaskan hukum syara’ tentang suatu kasus secara 

meningkat.
65

 

 

23) Pembagian Waris Secara Kekeluargaan. 

Studi kasus tentang Pembagian Waris Secara Kekeluargaan; 

bermula dari Pengadilan Agama Pekalongan yang mengabulkan 

gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris. 

Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 

tetapi akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang pembagian waris 

secara kekeluargaan berpendapat setuju dengan keputusan Pengadilan 

Agama Pekalongan dengan berpijak pada pendapat Muhammad Abu 

Zahrah yang mengatakan bahwa hak mewarisi adalah hak hamba secara 

murni, pembagian waris bisa dilakukan secara kekeluargaan, bila semua 
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ahli waris sepakat untuk melakukannya. Bahkan termasuk dibenarkan  

ada diantara ahli waris yang merelakan haknya untuk kemudian 

diberikan kepada ahli waris yang lain.
66

 

 

24) Tirkah Berupa Dana Asuransi. 

Studi kasus tentang Tirkah Berupa Dana Asuransi; bermula 

dari keputusan Pengadilan Agama Banda Aceh yang mengabulkan 

gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai ahli waris. Keputusan ini 

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh, tetapi akhirnya 

dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang tirkah berupa dana 

asuransi berpendapat lebih menyetujui keputusan Pengadilan Agama 

dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh. 

Satria Effendi beranggapan bahwa dana asuransi bisa dianggap 

sebagai tirkah yang bisa diwariskan. Selanjutnya Satria Effendi 

mengomentari tentang sikap anak yang menuntut harta ibunya, hal ini 

secara hukum bisa saja terjadi, tetapi kalau ditinjau secara moral 

keagamaan tentu tidak layak dilakukan.
67

 

 

25) Kedudukan Wasiat Kepada Ahli Waris. 

Studi kasus tentang Kedudukan Wasiat Kepada Ahli Waris; 

bermula dari keputusan Pengadilan Agama Banjar Masin yang menolak 

gugatan penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Keputusan ini 
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dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjar Masin dan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) yang menguatkan 

keputusan Pengadilan Tinggi Agama Banjar Masin. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang kedudukan wasiat 

kepada ahli waris berpendapat setuju dengan keputusan Pengadilan 

Agama Banjar Masin dan tentu tidak setuju dengan keputusan 

Pengadilan Tinggi Agama Banjar Masin. 

Satria Effendi mengatakan bahwa pertimbangan hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Banjar Masin yang mengizinkan wasiat 

sebagai pengganti warisan tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab 

wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta warisan, apalagi tanpa 

persetujuan ahli waris yang lain.
68

 

 

26) Wasiat Kepada Ahli Waris . 

Studi kasus tentang Wasiat Kepada Ahli Waris; bermula dari 

keputusan Pengadilan Agama Padangsidempuan yang membatalkan 

surat wasiat yang dimiliki oleh penggugat. Keputusan ini dikuatkan 

oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dan juga Mahkamah Agung 

Republik Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang wasiat kepada ahli 

waris berpendapat setuju dengan keputusan Pengadilan Agama 

Padangsidempuan dengan mengatakan bahwa wasiat mutlak tidak boleh 

lebih dari 1/3 (sepertiga) harta warisan, oleh karena itu surat wasiat 
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yang dimiliki tergugat tidak bisa diterima secara hukum, bahkan 

seandainya masih ada pihak ahli waris yang merasa dirugikan, maka 

ahli waris tersebut berhak menggugat dan meluruskan sebagaimana 

mestinya.
69

 

 

27) Saksi dan Ikrar dalam Wakaf. 

Studi kasus tentang Saksi dan Ikrar dalam Wakaf; bermula dari 

keputusan Pengadilan Agama Bireuen yang memenangkan penggugat 

dengan menyatakan bahwa tanah yang diperkarakan itu dinyatakan 

sebagai tanah wakaf. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Banda Aceh dan juga oleh Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang saksi dan ikrar dalam 

wakaf berpendapat setuju dengan keputusan Pengadilan Agama Bireuen 

dan mengatakan bahwa pemberi wakaf sama sekali tidak dibenarkan 

menarik kembali harta yang telah diwakafkan. 

Satria Effendi juga berpendapat bahwa sekalipun dalam 

memutuskan studi kasus ini sangat sarat dengan perbedaan pendapat 

ulama, namun sesuai dengan kaidah yang disepakati bahwa keputusan 

hakim bersifat final dan akan menghilangkan perbedaan pendapat, 

sehingga bersifat mengikat.
70
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28) Tukar Menukar Tanah Wakaf. 

Studi kasus tentang Tukar Menukar Tanah Wakaf; bermula 

dari keputusan Pengadilan Agama Lhoksukon yang memutuskan bahwa 

tanah yang diperkarakan oleh para pihak adalah tanah wakaf. 

Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh 

dan juga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang tukar menukar tanah 

wakaf berpendapat setuju dengan Pengadilan Agama Lhoksukon dan 

setelah memaparkan banyak ulama. 

Satria Effendi menegaskan bahwa praktek tukar menukar tanah 

wakaf yang diperkarakan tersebut, apabila dengan pertimbangan bahwa 

tanah sawah itu dipandang lebih baik dan strategis untuk tempat 

pendidikan, atau ada alasan lain menyangkut kepentingan umum,  

hukum tukar menukar tanah wakaf itu adalah sah.
71

 

 

29) Wakaf Mutlak dan Wakaf Bersyarat. 

Studi kasus tentang Wakaf Mutlak dan Wakaf Bersyarat; 

bermula dari keputusan Pengadilan Agama Sekayu yang menolak 

gugatan penggugat untuk mengembalikan tanah yang telah diwakafkan. 

Keputusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang 

dan akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) membatalkan 

keputusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. 
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Satria Effendi dalam studi kasus tentang wakaf mutlak dan 

wakaf bersyarat setuju dengan keputusan Pengadilan Agama Sekayu 

tersebut dan menjelaskan bahwa dalam kajian-kajian fiqh, wakaf itu 

terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu wakaf mutlak dan wakaf 

bersyarat, dimana ada keduanya terdapat perbedaan-perbedaan 

mendasar, yang akibatnya kalau masalah mutlak dan bersyaratnya suatu 

wakaf tidak ditulis dan ditegaskan secara jelas, akan sangat rentan 

menimbulkan permasalahan dimasa yang akan datang.
72

 

 

30) Wakaf al-Khairy dan Wakaf al-Ahly. 

Studi kasus tentang Wakaf al-Khairy dan Wakaf al-Ahly; 

masalahnya bermula dari keputusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi 

yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan bahwa nazir 

pada perkara wakaf tersebut adalah penggugat. Keputusan ini 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan selanjutnya 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) membatalkan keputusan 

Pengadilan Tinggi Agama Padang, berarti menguatkan keputusan 

Pengadilan Agama Bukit Tinggi. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang wakaf al-Khairy dan 

wakaf al-Ahly berpendapat setuju dengan keputusan Pengadilan Agama 

Bukit Tinggi dan memaparkan penjelasan bahwa dalam fiqh, dikenal 2 

(dua) macam wakaf, yaitu umum dan khusus, atau disebut juga wakaf 

al-Khairy dan wakaf al-Ahly/dzurri. Wakaf umum atau wakaf al-Khairy 
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dipelopori oleh khalifah Usman bin Affan, dan wakaf khusus atau 

wakaf al-Ahli/adzurri dipelopori oleh Abu Talhah atas saran Nabi 

SAW. Cara membedakan antara keduanya adalah dengan cara melihat 

ketegasan pewakaf, kalau tidak ada, maka tampaknya cukup sulit untuk 

menentukan apakah suatu wakaf itu umum atau khusus. Namun yang 

perlu diingat, kata selanjutnya, bahwa pihak penerima wakaf, apapun 

nama dan jenisnya, hanya punya hak untuk memanfaatkan, bukan hak 

untuk memiliki harta wakaf.
73

 

 

31) Kedudukan Ijab dan Kabul dalam Hibah. 

Studi kasus tentang Kedudukan Ijab dan Kabul dalam Hibah; 

bermula dari keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang 

mengabulkan gugatan penggugat agar tergugat bersedia 

mengembalikan tanah yang diperkarakan ini. Keputusan ini dibatalkan 

oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia (RI) juga mengukuhkan Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru. 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang kedudukan ijab dan 

kabul dalam hibah berpendapat setuju dengan keputusan Pengadilan 

Agama Pekanbaru, dan mengatakan bahwa para fuqaha kalangan 

mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki mensyaratkan bagi orang yang 

mampu berbicara, wajib untuk menegaskan ijab dan kabul bagi 

keabsahan hibah. Di samping itu, ulama mazhab Syafi’i menyatakan 
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bahwa hibah yang dipersyaratkan dengan adanya imbalan tidak 

dianggap sah. Lain halnya dengan para fuqaha dari kalangan Hanabilah, 

sehingga dalam kondisi seperti inilah urgensi Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) di Indonesia semakin tampak dan mutlak diperlukan.
74

 

 

32) Kedudukan Kesaksian Atas Ikrar Hibah. 

Studi kasus tentang Kedudukan Kesaksian Atas Ikrar Hibah; 

bermula dari keputusan Pengadilan Agama Banda Aceh yang menolak 

permohonan penggugat untuk mengesahkan secara hukum proses hibah 

yang dilakukannya. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Banda Aceh dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang kedudukan kesaksian 

atas ikrar hibah berpendapat tidak setuju dengan Pengadilan Agama 

Banda Aceh.  

Satria Effendi menganalisa studi kasus ini mengatakan bahwa 

untuk menyelesaikan studi kasus ini, diperlukan alat bukti diantaranya 

adalah berupa kesaksian dan pengakuan. Tetapi akad hibah telah 

dianggap sah walaupun tidak dihadiri para saksi, sebab saksi hanya 

dibutuhkan bila terjadi persengketaan di depan pengadilan, bahkan 

menurut Satria Effendi Pengadilan Agama Banda Aceh dalam 

menetapkan keputusannya tidak sejalan dengan kitab-kitab fikih.
75
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33) Pembuktian dengan Seorang Saksi dan Sumpah dalam Hibah. 

Studi kasus tentang Pembuktian dengan Seorang Saksi dan 

Sumpah dalam Hibah; bermula dari keputusan Pengadilan Agama 

Sengkang yang memutuskan bahwa tanah yang disengketakan adalah 

sebagai tanah hibah, sehingga pihak penggugat dikalahkan oleh pihak 

tergugat. Keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Ujung Pandang dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung 

Republik Indonesia (RI). 

Satria Effendi dalam studi kasus tentang pembuktian dengan 

seorang saksi dan sumpah dalam hibah berpendapat setuju dengan 

Pengadilan Agama Sengkang. 

Satria Effendi menyampaikan pesan, perlu dikembangkan 

pemahaman teks-teks al-Qur’an atau al-Hadits dikalangan para hakim 

Pengadilan Agama. Jadi seorang hakim Pengadilan Agama tidak hanya 

cukup berpegang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab dapat 

dipastikan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak akan mampu 

menjawab semua permasalahan dan kasus yang terjadi dikalangan umat 

Islam.
76
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5. Konsep Maqāshid al-Syari’ah dan Maslahat Satria Effendi dalam 

Kajian Ushul Fikih Kontemporer. 

Satria Effendi dalam berbagai analisisnya terhadap berbagai 

masalah hukum Islam secara konsisten mempergunakan teori maqāsid al-

Syari‟ah dan maslahat.
77

 Maqāshid al-Syari‟ah yaitu tentang tujuan 

ditetapkannya hukum dalam Islam sangat penting. Karena begitu pentingnya 

maqāsid al-syariah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqāshid al-

Syariah sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi 

mujtahid yang melakukan ijtihad.  

Adapun inti dari konsep maqāshid al-Syariah adalah untuk 

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik 

manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari 

maqāshid al-Syariah tersebut adalah maslahat, karena penatapan hukum 

dalam Islam bermuara kepada maslahat.  

Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori 

(ulama ushul fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami 

maqāshid al-Syariah dalam menetapkan hukum Islam. Imam al-Haramain 

al-Juwaini secara tegas mengatakan, bahwa seorang tidak dapat dikatakan 

mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum memahami benar tujuan 

Allah SWT mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.
78
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 Imam al-Haramain al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh maqāshid 

al-Syariah itu dalam hubungannya denga Illat, asl dapat dibedakan menjadi 

5 (lima) bagian, yaitu:  

a. Asl yang masuk kategori daruriyah (primer). 

b.  al-hajat al-ammanah (sekunder). 

c. Makramat (tersier). 

d. Sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyat dan hajiyat. 

e. Sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.
79

 

Imam al-Haramain al-Juwaini membagi tujuan tasyri‟ itu menjadi 

tiga macam, yaitu: 

a. Daruriyat. 

b. Hajiyat. 

c. Makramat (tahsiniyah).  

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, Imam 

al-Ghazali. Imam al-Ghazali menjelaskan maksud syari’at dalam kaitannya 

dengan pembahasan al-munasabat almaslahiyat dalam qiyas.
80

 al-Maslahah 

menurut Imam al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan 

dan harta. Kelima macam al-maslahah di atas bagi Imam al-Ghazali berada 

pada skala prioritas dan urutan yang berbeda dilihat dari sisi tujuannya, 

yaitu peringkat primer, sekunder, dan tersier.
81
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Ibid, II: 923-930. 
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Imam al-Ghazali, Syifa‟ al-Galil fi Bayan al-Syibh wa al-Mukhil wa Masalik al-

Ta‟lil.Bagdad: Matba’ah al-Irsyad, 1971, hlm. 159.  Lihat juga Imam al-Gazali, al-Mustasfa, hlm. 
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Ibid, hlm. 251.  
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Teori maqāsid al-syariah sudah mulai tampak bentuknya. Pemikir 

dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas 

maqāsid al-syariah adalah Izz al-din ibn Abd al-Salam dari kalangan 

Syafi’iyah. Izz al-Din ibn al-Salam lebih banyak menekankan dan 

mengelaborasi konsep al-maslahah secara hakiki dalam bentuk menolak 

mafsadat dan menarik manfaat.
82

 

 Maslahah keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat 

urusan skala prioritas, yaitu: daruriyat, hajiyat dan takmilat atau tatimmat. 

Lebih jauh lagi Izz al-Din ibn al-Salam menjelaskan, bahwa taktif harus 

bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di 

akhirat.
83

 

Izz al-din ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan 

konsep maslahah yang merupakan inti pembahasan dari maqāshid al-

Syariah. Pembahasan tentang maqāsid al-syariah secara khusus, sistematis 

dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah.  

Kitab karya Imam Malik al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu, 

secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah SWT manusialah yang 

lebih mengetahui kemaslahatannya. Karenanya mereka harus berpegang 

pada maslahat ketika kemaslahatan itu bertentangan dengan nash dan ijma’. 

Maslahat merupakan dalil syara’ paling kaut.  

al-Tufi juga menyatakan apabila nash dan ijma’ bertentangan 

dengan maslahat dengan cara pengkhususan (takhsis) dan perincian (bayan) 

                                                             
82

Izz al-din ibn Abd al-Salam, Qawa‟id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Kairo: al-

Istiqamat, t.t, I: 9. 
83

Ibid, II: 60 dan 62. 
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nash tersebut. Dalam pandangan al-Tufi, secara mutlak maslahah itu 

merupakan dalil ketika tidak adanya nash dan ijma’, juga hendaklah lebih 

diutamakan atas nash dan ijma’ ketika terjadi pertentangan antara 

keduannya. Pengutamaan maslahah atas nash dan ijma’ tersebut dilakukan 

al-Tufi dengan cara bayan dan takhsis, bukan dengan cara mengabaikan atau 

meninggalkan nash sama sekali, sebagaimana mendahulukan Sunnah atas 

al-Qur’an dengan cara bayan.  

Hal demikian dilakukan al-Tufi karena dalam pandangannya, 

maslahat itu bersumber dari sabda Nabi SAW., “tidak memudaratkan dan 

tidak dimudaratkan”. Pengutamaan dan mendahulukan maslahah atas nash 

ini ditempuh baik nash qath‟i dalam sanad dan matannya atau zhanni 

keduanya. Dua konsep penting dalam ilmu ushul fikih adalah teori Maqāsid 

al-Syariah dan maslahah yang beliau terapkan adalah teori al-Syatibi.
84

  

                                                             
84

al-Syatibi memaparkan tiga aliran yang diikuti ulama usul fikih dalam usaha 

menyingkap maqāshid al-Syari‟ah. Aliran-aliran yang dimaksud adalah: Pertama, aliran 

zahiriyah (literalis/tekstualis, yaitu ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat bahwa maqāsid 

al-syari’ah adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan 

dalam bentuk zahir nash yang jelas (eksplisit). Petunjuk itu tidak perlu diteliti lagi, harus dipahami 

sebagaimana adanya seperti yang tertulis dalam nash (menurut bahasa). Apakah taklif (tugas 

diberikan Tuhan kepada manusia) memperhatikan maslahah manusia itu sendiri, ataupun tidak 

perlu diperhatikan. Yang jelas kemaslahatan itu tidak dapat diketahui sedikitpun tanpa melihat 

nash dalam bentuk tekstual. Pendapat ekstrim dari ulama yang menganut aliran ini menolak nalar 

dan qiyas; Kedua, ulama yang tidak menempuh pendekatan melalui zahirnya nash dalam 

memahami maksud al-Qur’an dan Sunnah. Kelompok ini terbagi pula kedalam dua aliran yaitu, (1) 

Aliran Batiniyah, adalah ulama yang mengikuti aliran ini berpendapat dari nash yang jelas. 

Maqāsid syari’ah merupakan sesuatu yang tersembunyi di balik itu semua (di dalam batin). Hal 

seperti ini terdapat pada semua aspek syari’ah. Tidak seorangpun yang berpegang pada makna 

lahir dari suatu lafaz dapat mengetahui makna syari’ah. Aliran ini merupakan aliran yang 

berpretensi membatalkan syari’at Islam dan dapat membawa kepada kekafiran. Aliran ini 

berpendapat bahwa imam mereka terpelihara dari dosa. Pendapat seperti ini tidak mungkin 

dipahami, kecuali dengan merusak makna lahir nash al-Qur’an dan sunnah yang sudah jelas, (2) 

Aliran substansial (al-Muta‟ammiqin fi al-qiyas), adalah ulama yang berpendapat bahwa maqāshid 

al-Syari‟ah dapat diketahui dengan memperhatikan makna-makna substansi (al-ma‟ani al-

nazariyah) yang terdapat dalam lafaz. Arti zahir dari suatu nash bertentangan dengan makna 

substansi, yang diperhatikan dalam makna substansi dan arti zahir nash ditinggalkan. Hal itu 

dilakukan baik dengan memperhatikan kemaslahatan ataupun tidak. Yang penting makna substansi 
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al-Syatibi juga membangun model al-istiqra‟ al-ma‟nawi yang 

diperkuat dengan model tawatur lafzi dan tawatur ma‟nawi atau disebut 

juga dengan inductive corroboration.
85

 

Teori dan metode tersebut di atas serta aplikasinya dapat dipahami 

sebagai upaya menterjemahkan wahyu Allah SWT (yang berupa teks) sesuai 

dengan tuntutan masyarakat, tempat, dan waktu. Dialektika teks dengan 

konteks merupakan satu keniscayaan. Salah satu ciri pokok dari kajian ushul 

fikih adalah sebuah pemahaman yang bertitik-tolak dan berangkat dari teks 

wahyu.
86

 

Dialektika antara teks dengan konteks sangat penting. Adapun 

persoalan yang kemudian muncul adalah mekanisme dari metode dan teori 

tersebut dalam menjawab persoalan umat yakni proses dan mekanisme 

                                                                                                                                                                       
itu diteliti dengan baik sehingga nash-nash syari’ah mesti mengikuti makna substansinya; Ketiga, 

Aliran ulama al-Rasikhin, yaitu ulama yang menggunakan penggabungan dua pendapat antara arti 

zahir nash dengan makna substansinya/illatnya. Makna substansi tidak boleh merusak makna zahir 

suatu nash, demikian pula sebaliknya, sehingga syari’at Islam berjalan secara harmonis tanpa ada 

kontradiksi didalamnya. Dalam konteks ini, aliran zahiriyah, aliran batiniyah, aliran substansialis 

semuanya ditolak Syatibi dan menurutnya sebagai aliran sesat lagi menyesatkan (ra‟yu kulli 

qasidin li ibta al-syari‟ah, wa ma‟a haza al-rakyi ila al-kufr, wa iyazubillahi). Aliran yang di ikuti 

oleh syatibi adalah aliran ketifa (ulama rasikhin) yang dapat dijadikan rujukan dalam mengetahui 

maksud-maksud yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah. Hal ini diketahui dari ungkapan 

Syatibi sendiri fa „alaih al-i‟timad fi al-dabit allazi bihi yu‟rafu maqsid al-syar‟i, baca al-Syatibi, 

al-muwafaqat fi Usul al-Syari‟ah (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah, T.T.) II: 391-393. 
85

al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syri‟ah, juga al-I’tisam. Kairo: Maktabah al-

Tijariyah, T.T.), Muhammad Khalid Mas’ud. 1977. Islamic Legal Philosophy: A study of Abu 

Ishaq al-Shatibi‟s Life and Thought. Islam abad: Islamic Research Institute, dan Shatibi’s Theory 

of Meaning”. 1993. Islamic Studies 32, hlm.1-16. Wael B. Halaq. 1991. “The Primacy or the 

Qur‟an in Shatibi‟s Legas Theory”, dalam Islamic Studies Presented to Charles J. Adams, ed 

Donald P. Little Wael B. Hallaq. Leiden: E.J., hlm. 69-90, dan “On Inductive Corroboration, 

Probability and Certainty in Sunni Legal Thought”. 1990. Dalam Islamic Law and Jurisprudence: 

Studies in Honor of Farhat J. Zaideh, ed. Nicholas Heer. Seatle: University of Wasingthon, hlm. 

24-31, dan a History of Islamic Legal Theories: An Introduction t Sunni Ushul al-Fiqh. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm.162-206; baca juga al-Raisuni. 1992. 

Nazariyat al-Maqasid „inda al-Imam Syatibi. Riyadh: al-Dār al-„Ilmiah li al-kitab al-Islami, hlm. 

143. 
86

Akh. Minhsji. Persoalan Gender Dalam Perspektif Metodologi Studi Hukum Islam, 

dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq, Rekonstruksi Metodologi Wacana Kesetaraan 

Gender dalam Islam, (Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGill-

ICIHEP dan Pustaka Pelajar. 2004). hlm. 204. 
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sebuah ijtihad, untuk menjawab persoalan ini, melihat model oleh al-Syatibi 

tersebut, paling tidak karena tiga alasan, yaitu: 

a. Cenderung menonjolkan konsep maslahah dan maqāshid al-Syari‟ah 

tanpa penjelasan memadai bagaiman proses ijtihad hukum yang 

memenuhi dua konsep tersebut.  

b. Semakin tertariknya pemikir kontemporer terhadap al-Syatibi. Dikatakan, 

bahwa “Shatibi‟s induction ... has made it attractive to a group of 

modern thinkers whose primary accupations is to free the Muslim mind 

from the fetters created by the immediate, and perhaps shacling, 

meanings of the several texts.
87

 

c. Untuk memberikan gambaran bahwa karya-karya klasik (kitab kuning) 

tersebut merupakan warisan berharga yang juga berguna untuk menjawab 

persoalan-persoalan kontemporer.
88

 

Pada dasarnya, pemikiran al-Syatibi yang dijadikan dasar pijak 

metodologi Satria Effendi tersebut, sejalan dengan model kombinasi 

normatif-deduktif dan empiris induktif, dan model tersebut telah menjadi 

ciri kajian ushul fiqh.
89

  

Secara normatif-deduktif, al-Syatibi menempatkan al-Qur’an 

sebagai sumber dari segala sumber ajaran Islam yang harus menjadi titik 

berangkat umat dalam menghadapi persoalan. Sumber lain, termasuk 

Sunnah nabi merupakan sumber penjelas terhadap hal-hal yang terdapat di 
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Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theory ... hlm. 206. 
88

Akh. Minhaji, Persoalan Gender...hlm. 205-206. 
89

Untuk kedua model logika tersebut baca Akh. Minhaji. 1999. Reorientasi Kajian 

Ushul Fiqh, al-Jamiah 63. hlm. 12-28. 
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dalam al-Qur’an. Konsekuensinya, terjadi pertentangan antara al-Qur’an 

dengan yang lain (misalnya sunnah Nabi), yang harus dimenangkan adalah 

al-Qur’an. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi nasikh-mansukh antara 

al-Qur’an dengan al-Sunnah.  

al-Syatibi juga menjelaskan bahwa persoalan waktu menjadi 

penting dalam proses turunnya wahyu. Menurut al-Syatibi, teks-teks yang 

datang lebih dahulu pada dasarnya lebih umum dan lebih bersifat 

fundamental ketimbang yang datang kemudian. Karena itu, ayat-ayat 

Makkiyah pada dasarnya lebih umum dan fundamental dibandingkan 

dengan ayat-ayat Madaniyah. Ada ayat-ayat Madaniyah yang dipandang 

bersifat umum dan fundamental. Sebenarnya ayat tersebut merupakan ayat 

detail dari ayat Makiyah yang lebih bersifat umum dan fundamental. Di sini, 

pemikiran al-Syatibi bertemu dengan tawaran Thoha Muhammed Thoha 

yang kemudian dikembangkan oleh Abdullahi Ahmed an-Na’im.
90
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Akh. Minhaji, Persoalan Gender...hlm.207. di samping dua tokoh ini, pada masa 

modern juga mengenal sejumlah tokoh yang menawarkan model-model kajian menarik dalam 
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Earle H. Waugh dan Frederich M. Denny. 1998. (ed) The Shaping of an American Islamic 
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Mahmud Syaltout dengan Model Muqaranah al-Mazahib, Yusuf al-Qardlawi dengan pendekatan 

Ijtihad intiqa‟i dan insya‟i, Ali Syari’ati dengan teks dan konteksnya. Sejalan dengan itu semua, 

Hasan Hanafi menawarkan pemikiran tradisi dan pembaharuannya (al-turas wa tajdid), Nasr 
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Prinsip pemahaman al-Qur’an seperti tersebut di atas bukan hal 

yang mudah, bahkan masih membutuhkan proses dan mekanisme-

mekanisme lebih lanjut, hal ini dapat digolongkan pada model empiris-

induktif. Menurut al-Syatibi, untuk memahami teks al-Qur’an dan juga as-

Sunnah diperlukan bekal bahasa Arab, terutama yang berkembang pada 

masa Nabi. Peran asbab al-nuzul juga cukup penting dalam memahami teks-

teks agama tersebut. Bekal bahasa dan pemahaman asbab al-nuzul ini bukan 

hanya terpaku pada masa Nabi tetapi juga sebagai upaya menerjemahkan 

hal-hal yang terdapat dalam al-Qur’an dalam konteks kontemporer sesuai 

dengan tuntunan umat. Karena itu, peran pengembangan pemikiran hukum 

menjadi amat penting dalam proses ini. 

Proses tersebut di atas didukung oleh pendekatan al-istiqra al-

ma‟nawi dan juga tawatur lafzi sekaligus tawatur ma‟nawi atau secara 

umum dapat disebut sebagai model inductive corroboration. Melalui model 

ini, dalam proses ijtihad
91

 guna menjawab persoalan umat, langkah pertama, 

yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah; kedua, menelusuri 

ayat-ayat yang terkait dengan persoalan tersebut, baik langsung maupun 

tidak langsung. Pada masa sekarang ini, model ini dikenal dengan kajian 

                                                                                                                                                                       
Hamid Abu Zayd dengan teori ta‟wil dan talwin, Mohammed Arkoun dengan cara logosentrisme 

melalui tiga imu penting: Linguistic, sejarah dan antropologi, al-Jabiri dengan model bayani, 

burhani dan irfani dan Muhammad Syahrur dengan teori hududnya. 
91

Dalam terminologi fiqh, ijtihad adalah mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk 

menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur’an dengan syarat-

syarat tertentu. Adapun menurut para ahli Ushul Fiqh, diantaranya Imam al-Zarkasyi, 

menyebutkan bahwa ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum Islam 

yang bersifat operasional dengan mengambil kesimpulan hukum (istinbath). Adapun bagi al-

Amidi, ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum yang bersifat zhanni 

(dugaan) sampai merasa dirinya tidak mampu mencari tambahan kemampuannya. Lihat Amirullah 

Kandu, Ensiklopedi Dunia Islam; Dari Masa Nabi Adam a.s. Sampai Dengan Abad Modern, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 118. 
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tematik. Pada waktu yang sama, juga ditelusuri hadist-hadist Nabi SAW 

yang terkait dengan persoalan yang sedang dibahas, dan model tawatur lafzi 

dan tawatur ma‟nawi cukup berperan dalam upaya menetapkan otentisitas 

sebuah hadist dan juga dalam rangka menuju peringkat yakin. Perlu dicatat, 

kesimpulan apapun yang diperoleh dari sebuah ijtihad, model falsifikasi 

harus selalu mendapat perhatian, ”Whatever the level of corroboration may 

be, there will always exist the possibility of falsifying the conclusion 

because of counter evidence.
92

 

Ukuran dan timbangan umum dari segala proses ijtihad di atas, 

menurut al-Syatibi (juga Satria Effendi), adalah tujuan hukum itu sendiri 

(maqāsid al-syari‟ah), yang dalam bahasa Fazlur Rahman disebut dengan 

terminologi ideal moral yang bertumpu pada prinsip keadilan. Yang perlu 

selalu ditegakkan di tengah-tengah masyarakat bukanlah hukum tetapi 

maslahah sebagai wujud konkrit dari maqāshid al-Syari‟ah atau moral itu 

sendiri. Hukum dapat berubah dan diubah tidak lagi mampu menopong 

terealisasinya maslahah dan moral dalam kehidupan.
93
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Halllaq, Inductive Corroboration, hlm. 5-6. 
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Sobhi Mahmasani. 1961. Falsafat al-Tasyri‟ fi al-Islam. Beirut: Dār al-Ilm lil-

Malayin, hlm. 198-202; Nadiyah Syarif al-Umari. 1981. al-ijtihad fi al-Islam Usuluhu Ahkamuhu, 
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ir fi Qawaid wa furu‟ Fiqh al-Syafi‟iyah. Kairo: Isa al-Babi al-Halabi; Muhammad ibn Ahmad al-

Sarakhsi. 1960-1912. al-Mabsut. Kairo: Mathba’at al-Sa’adah, vol. 15. 
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BAB III 

PERWALIAN AKAD PERNIKAHAN DALAM ISLAM 

 

A. Pernikahan Dalam Islam. 

1. Defenisi Pernikahan. 

Defenisi pernikahan menurut 4 (empat) imam mazhab yaitu 

pertama; golongan Hanafiyah mendefenisikan bahwa pernikahan itu yakni 

akad dengan ketetapan memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan 

sengaja.
1
 

Golongan Malikiyah mendefenisikan pernikahan yakni akad 

dengan ketetapan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi‟ 

(bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri 

seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
2
  

Golongan Syafi’iyah mendefenisikan pernikahan yakni akad 

dengan ketetapan hukum kebolehan wathi‟ (bersetubuh) dengan lafaz nikah 

atau tazwij yang semakna dengan keduanya.
3
  

Kemudian golongan Hanabilah mendefenisikan pernikahan yakni 

akad dengan ketetapan memfaedahkan lafaz nikah atau tazwij, untuk 

membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.
4
 

Berdasarkan defenisi pernikahan dari keempat golongan mazhab di 

atas, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah memiliki persamaan tujuan 

                                                             
1
Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala Mazãhib al-Arba‟ah, (Beirut: Dār al-Fikr, 

1409H/1989 M), Jilid ke-IV, hlm. 2. 
2
Ibid., 

3
 Ibid., 

4
Ibid., hlm. 3. 
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pernikahan untuk bersenang-senang setelah akad, sedangkan golongan 

Syafi’iyah tidak menyebutkannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas tentang defenisi pernikahan 

menurut golongan 4 (empat) Mazhab dapat penulis buat dalam sebuah tabel 

guna untuk memudahkan untuk memahaminya, sebagaimana tabel di bawah 

ini: 

Tabel 5 

Defenisi Pernikahan Menurut Golongan 4 (Empat) Mazhab 

 

No Mazhab Defenisi Pernikahan 

1 Golongan Hanafiyah Akad yang memfaedahkan memiliki, 

bersenang-senang dengan sengaja. 

2 Golongan Malikiyah Akad yang mengandung ketentuan hukum 

semata-mata untuk membolehkan wathi‟ 

(bersetubuh), bersenang-senang dan 

menikmati apa yang ada pada diri seorang 

wanita yang boleh nikah dengannya. 

3 Golongan Syafi’iyah Akad yang mengandung ketentuan hukum 

kebolehan wathi‟ (bersetubuh) dengan lafaz 

nikah atau tazwij yang semakna dengan 

keduanya. 

4 Golongan Hanabilah Akad dengan mempergunakan lafaz nikah 

atau tazwij, untuk membolehkan manfaat, 

bersenang-senang dengan wanita. 
Sumber Data:  Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala Mazahibil Arba‟ah. 

 

Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 

defenisi pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan dari pernikahan itu 

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 

                                                             
5
Tim Redaksi, Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: 

Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 7. 
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Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia defenisi 

pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau “mitsâqon gholiidhon”  

untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.
6
  

Penulis dapat menjelaskan bahwa makna dari akad yang sangat 

kuat atau “mitsāqon gholiidhon” yang ada di Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) adalah sama dengan kata ikatan lahir dan batin yang ada pada 

Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Makna mentaati 

perintah Allah SWT yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah 

sama dengan kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang ada pada 

Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.  

Makna mentaati perintah Allah SWT yang ada di Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) adalah sama dengan kata berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa yang ada pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 

menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan 

oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan 

ibadah. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang penulis paparkan di atas 

tentang defenisi-defenisi pernikahan dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini: 

 

 

 

                                                             
6
Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hlm. 14. 
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Tabel 6 

Defenisi Pernikahan  

Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974  

Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

 

No Menurut Defenisi Pernikahan 

1 Undang-Undang Pernikahan 

Nomor 1 Tahun 1974. 

Ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Akad yang sangat kuat atau 

mitsāqon gholiidhon”  untuk 

mentaati perintah Allah SWT dan 

melaksanakannya merupakan 

ibadah. 
Sumber Data: Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974  dan Kompilasi Hukum Islam  

 

 

2. Rukun Pernikahan Dalam Islam 

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa rukun. Rukun 

pernikahan sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan menurut Islam. 

Rukun pernikahan dalam Islam adalah apa yang merupakan hakikat dari 

pernikahan yang tanpa adanya rukun nikah tidak sahlah pernikahan dalam 

Islam.
7
  

Rukun pernikahan dalam Islam yang disepakati oleh jumhur ulama 

terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu: 

a. Mempelai laki-laki dan perempuan. 

b. Ijab dan Kabul 

c. Wali mempelai perempuan 

d. Dua orang saksi 

                                                             
7
Abd. Rahman Ghozaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 46.  
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e. Mahar/ Maskawin
8
 

Dalam penulisan disertasi ini, penulis cenderung dengan menyebut 

kata pernikahan dibanding kata perkawinan. Kata pernikahan menurut 

penulis lebih islami dan sopan untuk manusia, sedangkan kata perkawinan 

mengarah kepada semua makhluk hidup termasuklah binatang dan tumbuh-

tumbuhan. Sementara kita mengetahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah 

SWT dilebihi akal dibanding ciptaan binatang dan tumbuh-tumbuhan. 

Setiap kata perkawinan akan penulis gunakan dan ganti dengan kata 

pernikahan untuk seluruh isi penelitian disertasi ini. 

 

3. Syarat-Syarat Pernikahan Dalam Islam. 

Selain rukun pernikahan, ada syarat-syarat pernikahan. Syarat  

adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar 

hakikat sesuatu. Menurut Wahbah al-Zuhaili syarat-syarat pernikahan ada 4 

(empat) macam. yakni:  

a. Syarat in‟iqād (pelaksanaan). 

b. Syarat shihhah (sah). 

c. Syarat nafādz (terlaksana).  

d. Syarat luzuum (kelanggengan).
9
 

                                                             
8
Tim Dosen Agama Islam IKIP Malang, editor: Humaidi Tatapangarsa, Pendidikan 

Agama Islam Untuk Mahasiswa,(Malang: Tim Dosen Agama Islam IKIP Malang, 1990), hlm.176-

183.  
9
Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu‟, Meng-Illa‟ 

Isteri, Li‟an, Zhihar, Masa Iddah), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 54. Wahbah al-

Zuhaili menjelaskan Syarat  in‟iqaad adalah syarat yang dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau 

di dalam asasnya. Satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan para ulama akadnya 

menjadi batal (tidak sah). Syarat shihhah adalah syarat yang harus dipenuhi karena mempunyai 

konsekuensi syar’i terhadap akad. Satu dari syarat tersebut tidak ada, menurut ulama Hanafiah 

akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal. Syarat 
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Penjelasan dari 4 (empat) syarat di atas adalah Pertama, syarat 

in‟iqād (pelaksanaan) adalah syarat yang terkait dengan akad pernikahan, 

maksudnya yang terkait dengan kesempurnaan rukun atau prinsip 

pernikahan. Menurut mayoritas ulama fikih, salah satu persyaratan itu tidak 

terpenuhi,  pernikahan terancam batal. Syarat ini tersimpul dalam beberapa 

syarat yang ditujukan kepada kedua belah pihak serta yang terdapat dalam 

ijab kabul.  

Syarat sighat akad (ijab kabul) mencakup 4 (empat) hal sebagai 

berikut : 

a. Harus dalam satu tempat atau majelis bagi yang bisa hadir.  

Artinya ijab kabul itu dilakukan dalam satu waktu atau satu tempat untuk 

kesempurnaan akad. Pernikahan yang dilangsungkan di majelis yang 

berbeda, seperti kata wali: “Aku nikahkan anakku denganmu”, lalu pria 

berdiri sebelum mengucapkan kabul dan berkata: “saya terima setelah 

waktu ini berlalu”, akad itu tidak sah. 

b. Ada persesuaian ijab dengan kabul serta ukuran mahar yang ditetapkan.  

Berbeda, seperti kata wali: “Aku nikahkan kamu dengan Fatimah”, lalu 

jawab oleh pihak pria: “Aku terima nikahnya Aisyah”, cara seperti ini 

jelas tidak sah. 

c.  Ijab dan kabul saling berhubungan, tidak dibatasi oleh ucapan lain. 

                                                                                                                                                                       
nafādz adalah syarat yang menentukan konsekuensi akad dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan 

dan sahnya terpenuhi. Satu syarat dari syarat nafādz ini tidak ada, menurut ulama Hanafiah dan 

Malikiyah akadnya mauquf (ditangguhkan). Syarat luzūm adalah syarat yang menentukan 

kesinambungan dan kelanggengan akad. Satu dari syarat ini tidak ada, akad menjadi jaiz (boleh) 

atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan 

akad. 
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d. Dapat diselesaikan dalam waktu itu juga, tidak boleh dikaitkan dengan 

waktu tertentu. 

Seperti: “saya nikahi kamu besok pagi”, dan tidak pula dikaitkan dengan 

syarat yang tidak ada waktu akad, seperti: “Aku nikahi kamu jika si 

Pulan telah datang”.
10

 

Kedua, Syarat shihhah (sah) adalah syarat yang disempurnakan 

berdasarkan susunan akad. Menurut Mazhab Hanafi, salah satu persyaratan 

dari syarat shihhah (sah) tidak terpenuhi, pernikahan dianggap fasid (rusak); 

dan mayoritas ulama mengatakan batal. Syarat shihhah (sah) mencakup 10 

(sepuluh) macam sebagai berikut: 

a. Dihalalkan pada waktu berikutnya (syarat furu‟iyyah) seperti menikahi 

dua bersaudara setelah salah satunya meninggal, atau dihalalkan sejak 

awal (syarat ashliyyah) seperti bagi yang bukan mahram. 

b. Tidak dibatasi oleh waktu tertentu. 

c. Ada saksi. 

d. Keduanya sama-sama rela atau bebas berikhtiar. 

e. Jelas identitasnya. 

f. Bukan ketika ihram. 

g. Ada mahar (baik musamma atau mitsil). 

h. Berakad tidak secara diam-diam. 

i. Salah satu pihak tidak berpenyakit yang menyebabkan kematian. 

j. Ada wali.
11

 

                                                             
10

Ibid., hlm. 196. 
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Ketiga, Syarat nafādz (terlaksana) adalah syarat yang berkaitan 

dengan tindakan kedua belah pihak yang terkait dengan keabsahan akad. 

Salah satu syarat nafādz (terlaksana) tidak ada, maka menurut Imam Hanafi 

dan Imam Maliki pernikahan itu ditangguhkan (mauquf). Persyaratan nafādz 

(terlaksana) mencakup 5 (lima) hal, sebagai berikut : 

a. Calon suami dan wali wanita punya kewenangan bertindak untuk 

melakukan akad. 

b. Calon suami bebas bertindak atas dirinya sendiri. 

c. Ada penjelasan keizinan wali dekat sebelum dilimpahkan kepada wali 

jauh. 

d. Berwakil, yang menerima wakil menjalankan tugasnya menurut 

kehendak yang mewakilkan. 

e. Tidak sah akad bagi wanita yang tidak mempunyai wali.
12

 

Keempat, syarat luzuum (kelanggengan); syarat ini hanya 

menurut golongan Hanafiyah saja. Syarat luzuum (kelanggengan) terkait 

dengan kelestarian akad. Salah satu dari syarat luzuum (kelanggengan) 

tidak ada, diserahkan kepada kedua belah pihak untuk meneruskan atau 

                                                                                                                                                                       
11

Syarat-syarat ini ada yang menjadi pendapat salah satu mazhab, tetapi tidak ada dalam 

mazhab lain. Seperti kelestarian dalam berakad menjadi pegangan kalangan sunni; sementara 

mazhab syiah membolehkan nikah mut’ah (pernikahan untuk waktu tertentu). Syarat tidak ada 

kesepakatan suami dengan para saksi untuk melakukan pernikahan secara diam-diam hanya 

dipegangi oleh kalangan Maliki, sementara ulama lain tidak. Demikian juga syarat tidak mengidap 

penyakit yang dapat membawa kematian yang bisa memfasakh pernikahan, kendati setelah 

bergaul. Belum bergaul, wanita tidak berhak mendapat mahar. Sudah bergaul, baginya hak mahar 

mitsil (mahar yang dibayarkan setelah akad pernikahan). Dalam hal wali disyaratkan oleh 

mayoritas oleh ulama fikih kecuali Hanafi. Tetapi penulis cenderung memasukkan wali ke dalam 

rukun pernikahan seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Cuma ia 

tergolong kepada rukun kelompok kedua; rukun utama dalam pernikahan tetap hanya ijab qabul. 

Lihat Yaswirman, Ibid., hlm. 196-197. 
12

Ibid., 197. 
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memfasakh pernikahan. Syarat luzuum (kelanggengan)  mencakup 3 

(tiga) hal, sebagai berikut: 

a. Ayah atau kakek tidak berwenang bertindak karena kurang waras, 

sebagai gantinya dinikahkan oleh saudara atau paman, atau 

dinikahkan dalam masa kecil, keduanya boleh melakukan fasakh 

ketika halangan itu berlalu. 

b. Calon Suami dan calon isteri setara (kafa‟ah). 

c. Calon suami bebas dari cacat yang menyengsarakan istri, seperti 

pengebirian, impotensi dan sejenisnya.
13

 

 

4. Saksi Pernikahan Dalam Islam. 

Kriteria saksi pernikahan dalam Islam “adil”, kata adil yang secara 

bahasa berarti “tengah” atau “seimbang”. Konsep dasar dari adil adalah 

keseimbangan (al-mizan), yakni sikap tanpa berlebih ke kiri atau ke kanan. 

Kemampuan berbuat adil senantiasa dikaitkan dengan kearifan tanpa 

memihak kecuali kepada kebenaran.
14

  

Menurut Ibn Rusyd, mengatakan bahwa mayoritas ulama 

menjadikan kriteria adil sebagai tambahan atas keislaman seseorang. 

Seorang muslim sudah tergolong adil, sesuai dengan kelaziman bahwa ia 

telah melaksanakan ketentuan agama, baik yang wajib-wajib dan yang 

sunat-sunat serta menjauhi segala yang dilarang dan yang makruh.  Imam 

Abu Hanifah cukup mensyaratkan adil berdasarkan keislaman secara 

                                                             
13

Ibid. 
14

Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, II, 

(Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, t.t), hlm. 346.  
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lahiriah. Ulama fikih sependapat bahwa orang fasik lawan dari adil, tidak 

bisa menjadi saksi.
15

  

Dalam hal persaksian pernikahan harus adil, Allah SWT berfirman 

dalam surah al-Thalaq ayat 2: 

...   
  

   ... 
Artinya: 2. ...persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara 

kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena 

Allah.
16

  

  

 Menurut mufasir Ahmad Mushthafa al-Maraghi memaparkan 

potongan ayat pada surah al-Thalaq ayat 2 di atas, berkenaan dengan 

persaksian ruju‟ dalam pernikahan Islam, ruju’ dalam pernikahan Islam 

harus ada 2 (dua) orang saksi yang adil gunanya untuk menghilangkan 

pertentangan yang terjadi nanti, untuk menolak tuduhan, dan kekhawatiran 

isteri mengingkari ruju‟ dengan alasan menghabiskan masa iddah, padahal  

ia akan menikah dengan suami yang lain.
17

 

Persaksian yang demikian ini wajib menurut Imam Syafi’i, pada 

waktu ruju‟ dalam pernikahan Islam, dan sunnah  pada waktu perceraian 

dalam Islam. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ruju‟ itu tidak 

menuntut persaksian seperti halnya hak-hak lainnya.
18

  

Allah SWT menyeru para saksi pernikahan dalam Islam untuk 

memperingatkan, bersaksilah atas dasar kebenaran, dan tunaikanlah 

                                                             
15

Ibid. 
16

Q.S. al-Thalaq [65] ayat 2. 
17

Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Terjemah Tafsir al-Maraghi, Jilid 28, (Semarang: PT 

Toha Putra, 1993), hlm. 226-227. 
18

Ibid.  
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persaksian dengan benar. Penunaian persaksian ditekankan, karena 

penunaian sulit bagi saksi, sebab saksi akan dituntut meninggalkan 

urusannya, sulitnya bertemu dengan hakim yang disisinya persaksian 

disampaikan, tempatnya jauh, dan saksi berhalangan menunaikan 

persaksiannya.
19

  

Kemudian larangan orang fasik menjadi saksi dalam pernikahan 

Islam adalah firman Allah SWT dalam surah al-Nur ayat 4-5 : 

...   

   

  

     

   

   

    

    

Artinya: 4. ...dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-

lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. 

5. Kecuali  orang-orang  yang  bertaubat  sesudah itu dan 

memperbaiki (dirinya),...
20

 

 

Berdasarkan Tafsir al-Misbah ayat di atas menjelaskan janganlah 

menerima kesaksian orang fasik. Orang fasik adalah orang yang benar-benar 

telah keluar dengan mantap dari ketentuan agama. Ketentuan ini berlaku 

atas semua orang fasik, kecuali orang fasik yang sudah bertaubat dengan 

menyesali perbuatannya, serta bertekad tidak akan mengulangi dan 

membuktikan pertaubatan dengan memperbaiki diri dan beramal sholeh.
21

 

                                                             
19

Ibid. 
20

Q. S. Al-Nūr ayat 4-5.  
21

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, 

Volume 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 288-289. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Imam 

Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Malik menjadikan saksi sebagai 

syarat sah pernikahan, sebab saksi sudah berada di luar pihak yang berakad. 

Pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam tidak sah. Di Indonesia, 

saksi termasuk salah satu dari rukun-rukun pernikahan.
22

 Hal ini dapat 

penuliskan paparkan dalam bentuk tabel 8 di bawah ini: 

Tabel 7 

Saksi Pernikahan Dalam Islam 

 

No Menurut 2 Orang Saksi dalam Pernikahan 

1 Imam Abu Hanifah Syarat sah pernikahan 

2 Imam asy-Syafi’i Syarat sah pernikahan 

3 Imam Malik Syarat sah pernikahan 

4 Imam Hanbali Syarat sah pernikahan 
Sumber Data: Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

 

Seluruh fuqaha sunni (ulama fiqih ahlussunnah, yakni mazhab 

yang empat) mewajibkan adanya dua orang saksi bagi suatu pernikahan 

dalam Islam, artinya pernikahan yang tanpa disaksikan oleh 2 (dua) orang, 

nikahnya tidak sah.  

 

5. Tujuan Pernikahan Menurut Syariat. 

Tujuan pernikahan menurut syariat yang terdapat dalam ayat-ayat al-

Qur’an dan Hadits diantaranya : 

a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman hidup (sakinah). 

                                                             
22

Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 24-26. 
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Ketenteraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. 

Pernikahan merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan 

tenteram. Hal ini berdasarkan al-Qur’an surah al-Rūm ayat 21. 

   

    

  

   

     

   

     

Artinya: 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
 

b. Membina rasa cinta dan kasih sayang.  

Pernikahan merupakan salah satu  cara untuk membina cinta dan 

kasih sayang antara suami, isteri, dan anak. Hal ini juga berdasarkan al-

Qur’an surah al-Rūm ayat 21. 

c. Melaksanakan perintah Allah SWT, karena pernikahan termasuk ke 

dalam bagian ibadah.  

d. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah menganjurkan 

untuk menikah, dan mencela hidup membujang.  

 

B. Perwalian Pernikahan Dalam Islam 

1. Defenisi Wali Pernikahan Dalam Islam 

Menurut Amir Syarifuddin wali pernikahan dalam Islam 

merupakan rukun yang dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak 
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untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan 

nikah agar pernikahan menjadi menjadi sah, karena pernikahan tidak sah 

tanpa adanya wali.
23

 

Menurut Abu Yasid yang dikutip dalam al-Khurasyi dan Lisan al-

Arab, menjelaskan bahwa defenisi wali pernikahan dalam Islam bisa 

digambarkan sebagai orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan 

seseorang, walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada orang lain dengan 

seizinnya.
24

  

 

2. Persyaratan Wali Pernikahan Dalam Islam. 

Wali pernikahan dalam Islam sebagai sosok yang memiliki rasa 

tanggung jawab besar terhadap kelanggengan pernikahan dalam Islam. 

Tidak mudah untuk menjadi wali pernikahan dalam Islam, karena ada 

beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi. 

Wali pernikahan dalam Islam haruslah memenuhi persyaratan 

sebagai wali. Persyaratan wali pernikahan dalam Islam ada 6 (enam) macam 

yaitu: 

a. Beragama Islam. 

Maknanya selain beragama Islam tidak sah menjadi wali 

pernikahan dalam Islam. 

b. Sudah Baligh. 

                                                             
23

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), 

hlm 25 
24

Abu Yasid, Fiqh Today; Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern (Buku Tiga: Fikih 

Keluarga), (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 93. Lihat juga Abu al-Fadhil Jamaluddin Muhammad 

bin Makkah Ibn Mandzur, Lisan al-„Arab, Juz XV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 47. 
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Maknanya bagi anak-anak tidak sah untuk menjadi wali 

pernikahan dalam Islam. 

 

 

c. Orang yang berakal. 

Maknanya orang gila tidak sah untuk menjadi wali pernikahan 

dalam Islam. 

d. Seorang yang berjenis kelamin laki-laki. 

Maknanya seseorang yang berjenis kelamin perempuan tidak 

sah untuk menjadi wali pernikahan. 

e. Bersifat adil. 

Maknanya seseorang yang bersifat fasik tidak sah untuk menjadi 

wali pernikahan. 

f. Tidak sedang melaksanakan haji atau umrah ke Baitullah.
25

 

Menurut Sayyid Sabiq, persyaratan wali pernikahan dalam Islam 

ada 4 (empat) yaitu : 

a. Beragama Islam. 

Maknanya sah seorang muslim dan tidak sah non muslim untuk 

menjadi wali pernikahan dalam Islam. 

b. Merdeka. 

Maknanya seorang budak tidak sah untuk menjadi wali 

pernikahan dalam Islam. 

                                                             
25

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam; Undang-

Undang Dan Hukum Perdata (BW), (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 28. 
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c. Berakal sehat 

Maknanya orang gila tidak sah untuk menjadi wali pernikahan. 

d. Dewasa. 

Maknanya seorang anak kecil tidak sah menjadi wali 

pernikahan.
26

 

 Sayyid Sabiq menjelaskan dalam buku fikih Sunnah, wali 

pernikahan dalam Islam tidak disyaratkan bersifat adil. Tidak memiliki sifat 

adil dalam artian seorang yang durhaka, orang ini tidak kehilangan hak 

untuk menjadi wali pernikahan, kecuali kedurhakaannya melampaui batas-

batas kesopanan yang berat.
27

 

Sayyid sabiq menjelaskan alasannya bahwa seorang yang durhaka 

melampaui batas-batas kesopanan yang berat untuk menjadi wali 

pernikahan, jelas orang ini tidak dapat menentramkan jiwa orang yang 

diurusnya. Oleh karena itu hak sah menjadi wali pernikahan menjadi hilang 

bagi orang yang tidak bisa bersifat adil yang sudah melampaui batas adab 

kesopanan.
28

 

Sayyid Sabiq juga tidak mensyaratkan wali pernikahan dalam Islam  

yang berjenis kelamin pria. Sedangkan menurut mayoritas ulama 

berpendapat wanita tidak sah menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. 

Pernikahan yang diwalikan oleh wanita sendiri adalah tidak sah, karena wali 
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Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 8, (Bandung: PT. Alma’arif, Cetakan pertama 
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menjadi syarat sahnya akad pernikahan, sedangkan yang menjadi akid 

adalah wali itu sendiri.
29

 

 

 

3. Dasar Hukum Wali  Pernikahan Dalam Islam. 

Dasar hukum wali pernikahan dalam Islam yang penulis ambil 

dalam beberapa ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan rujukan atau argumen 

oleh para fuqaha dalam berijtihad. Ayat-ayat al-Qur’an yang dimaksud 

sebagai berikut: 

a. Non Muslim Tidak Sah Menjadi Wali Pernikahan dalam Islam. 

Non Muslim tidak sah menjadi wali pernikahan dalam Islam, 

sebagaimana didasarkan pada firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 

51 sebagai berikut: 
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Artinya: 51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 

orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali (mu); 

sebahagian mereka adalah wali bagi sebahagian yang lain. 

Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi 

wali, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan 

mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang zalim.
30

 

 

Esensi surah al-Maidah ayat 51 di atas berdasarkan mufasir 

Ahmad Mustafa al-Maraghi bahwa janganlah orang-orang muslim, baik 

secara individu maupun kelompok, mengangkat wali dari orang-orang 

Yahudi dan Nasrani yang melawan Nabi dan kaum mukminin. Jangan 

pula mengadakan janji setia dengan mereka untuk saling menolong, 

dengan meninggalkan orang-orang mukmin, karena berharap bahwa 

mereka akan memberikan pertolongan apabila kaum muslimin terdesak 

atau kalah oleh musuh.
31

 

Ahmad Mushthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa Ibnu Jarir 

berpendapat Allah SWT melarang orang mukmin untuk menjadikan 

orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong orang mukmin kepada Allah 

SWT dan Rasul-Nya. Siapa yang menjadikan orang yahudi dan nasrani 

sebagai penolong, pembantu dan wali, dengan mengesampingkan Allah 

SWT dan Rasul-Nya, dia termasuk orang yang memerangi Allah SWT, 

Rasul dan kaum mukminin. Tidak diragukan lagi, ayat ini diturunkan 

berkaitan dengan seorang munafik yang mengangkat wali dari oranng 

Yahudi atau Nasrani.
32
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Q.S. al-Maidah [5] ayat 51. 
31

Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz VI, Edisi Bahasa Arab,   
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Orang Yahudi, sebagian mereka penolong bagi sebagian yang 

lain. Dan orang Nasrani, sebagian mereka menjadi penolong bagi 

sebagian yang lain. Orang yang beriman tidak boleh mengangkat seorang 

wali atau penolong dari mereka, karena orang Yahudi telah merusak janji 

setia yang dibuat bersama Rasul.
33

 

Menurut Ahmad Mushthafa al-Maraghi, pengangkatan wali dari 

dua golongan yang berbeda agama untuk kepentingan duniawi, tidak 

dilarang. Dalam penafsirannya menjelaskan siapa saja yang menolong 

atau meminta pertolongan kepada mereka dengan mengabaikan orang-

orang mukmin, sedang mereka itu musuh-musuh kalian, pada hakikatnya 

dia termasuk golongan mereka, bukan golongan kalian. Karena, dengan 

demikian dia sepakat dengan mereka untuk memerangi kalian. Hal 

seperti itu tidak mungkin akan dilakukan oleh seorang mukmin yang 

benar.
34

 

Mufasir Ahmad Mushthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa Ibnu 

jarir berpendapat, siapa pun yang mengangkat mereka menjadi wali dan 

menolong mereka untuk mengalahkan orang-orang yang beriman, dia 

termasuk para penganut agama mereka. Siapa saja yang mengangkat 

seseorang menjadi walinya, berarti dia sepaham dan seagama dengannya, 

bahkan ridha terhadap apa yang dilakukannya. Dia ridha padanya dan 

agamanya, berarti dia memusuhi orang yang berbeda dengannya dan 

                                                             
33

Ibid., hlm. 250. 
34

Ibid. 



125 

 

 
 

membencinya, sehingga hukumnya sama dengan hukum orang yang 

diridhainya itu.
35

 

Pengangkatan wali dan perjanjian untuk saling menolong 

diantara 2 (dua) golongan yang berbeda agama dalam mencapai berbagai 

kemaslahatan duniawi, tidak termasuk dalam larangan yang digariskan di 

dalam ayat ini. Umpamanya: kaum muslimin mengadakan perjanjian 

bersama umat non-muslim untuk saling menolong dalam memerangi 

umat non-muslim lainnya, karena adanya kesepakatan masalah kaum 

muslimin dengan maslahah mereka, yang seperti ini tidak dilarang.
36

 

Kemudian Allah SWT menerangkan orang yang menjadikan 

wali dari musuh orang mukmin, menolong orang Yahudi dan Nasrani 

atau meminta pertolongan kepada orang Yahudi dan Nasrani, adalah 

orang yang zalim; hal ini berarti telah meletakkan wilayah bukan pada 

tempatnya. Allah SWT tidak akan memberinya petunjuk kepada 

kebaikan dan kepada yang haq.
37

 

 

b. Wali Tidak Boleh Menikahkan Wanita Merdeka yang Beriman 

dengan Pria Merdeka yang Tidak Beriman, Lebih Baik Menikahkan 

dengan Pria Budak yang Beriman. 

Wali tidak boleh menikahkan wanita merdeka yang beriman 

dengan pria merdeka yang tidak beriman, karena lebih baik menikahkan 
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dengan pria budak yang beriman, sebagaimana firman Allah SWT surah 

al-Nisa’ ayat 25: 

   

    

 

  

   

  

  

  

  

    

  

 

 

 

 

  

  

   

   

  

   

  

   

   

   

  

    

      
Artinya: 25. Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang 

tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita 

merdeka lagi beriman, ia boleh menikahi wanita yang 

beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah 
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mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari 

sebahagian yang lain
38

, karena itu nikahilah mereka 

dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka 

menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang 

memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita 

yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan 

apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, 

kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), 

Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-

wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan menikahi 

budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada 

kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara 

kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
39

 
 

Menurut Mufasir Ahmad Mushthafa al-Maraghi kandungan 

surah al-Nisa’ ayat 25 menjelaskan tentang kata al-Muhsanat 

dimaksudkan wanita-wanita merdeka, sedangkan kata al-Fatayat 

dimaksudkan kata penghormatan terhadap budak-budak wanita dan 

sebagai isyarat agar kita tidak memanggil dengan kata „abd (budak pria) 

dan amah (budak wanita), melainkan dengan kata al-fata (pemuda) dan 

al-fatat (pemudi).
40

 

Kandungan ayat juga mengisyaratkan bahwa Allah SWT telah 

menjunjung tinggi derajat fatayat yang mukminat, dan menyamakan 

antara mereka dengan wanita-wanita merdeka. Allah SWT Maha 

Mengetahui akan hakikat iman serta derajat kekuatan dan 

kesempurnaannya. Tidak jarang seorang budak wanita lebih sempurna 

imannya dari pada seorang wanita merdeka, sehingga dengan demikian 
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Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dinikahinya itu adalah sama-sama 

keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman. 
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 Q.S. al-Nisa’ [4] ayat 25. 
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budak wanita beriman lebih utama dari pada wanita merdeka yang tidak 

beriman disisi Allah SWT.
41

 

 

c. Wali Dilarang Menghalang-Halangi Hasrat Pernikahan Seorang 

Janda yang Sudah Ditalak Secara Ma’ruf. 

Wali dilarang menghalang-halangi hasrat pernikahan seorang 

janda yang sudah ditalak secara ma’ruf, sebagaimana yang dijelaskan 

pada surah al-Baqarah ayat 232: 

  

 

  

   

 

  

  

  

   

   

  

 

   

  

   

   

     
Artinya: 232. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka nikah lagi dengan bakal suaminya
42

, apabila telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 
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ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang 

yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 

kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
43

 
 

Asbab al-Nuzul surah al-Baqarah ayat 232 ini adalah 

berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma’qal Ibn Yasar menikahkan saudara 

perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama 

kemudian ditalaknya dengan talak satu, setelah habis masa iddah, mereka 

berdua ruju‟, datanglah laki-laki itu bersama khalifah Umar bin Khattab 

R.A untuk meminangnya. Ma’qil berkata: Hai orang celaka, aku 

memuliakan kamu dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kenapa 

kamu talak dia. Ma’qil bersumpah dengan mengucapkan demi Allah 

SWT, saudaraku itu tidak akan kukembalikan kepadamu, turunlah surah 

al-Baqarah ayat 232. 

Surah al-Baqarah ayat 232 ini melarang wali menghalang-

halangi hasrat pernikahan kedua orang itu. Setelah Ma’qil mendengar 

ayat itu, dia berkata: Aku dengar dan aku taat pada Allah SWT, dia pun 

memanggil laki-laki yang bersama khalifah Umar bin Khattab R.A dan 

berkata: Aku nikahkan kamu kepada saudaraku dan aku muliakan kamu. 

(H.R. Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi).
44

 

Sementara itu Hadits-Hadits Nabi SAW yang lainnya tentang 

wali nikah dalam pernikahan Islam yang dijadikan dasar sebagaimana di 

bawah ini: 
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d. Tidak Sah Nikah Tanpa Wali Pernikahan Dalam Islam. 

Jumhur fuqaha mewajibkan adanya wali pernikahan dalam 

Islam, artinya pernikahan dalam Islam yang dilaksanakan tanpa wali 

nikahnya tidak sah., sebagaimana Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, al-

Tirmidzi dan Ibnu Majah di bawah ini: 

هُِريِّ  َعنِ  ِ  َرُسْولُ  قَالَ  قَلَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  َعنْ  الزُّ
 للّاٰ

ُ  َصلَّى
ً   نَِكاحَ  َل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  للّاٰ بَِولِ    ٳِلَّ

Artinya: “Dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah berkata Rasulullah 

bersabda Tidak sah nikah tanpa wali” (H.R. Ahmad, Abu 

Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Musa R.A).
45

 

 

Esensi Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan 

Ibnu Majah di atas menjelaskan bahwa pernyataan di awal kalimat “tidak 

sah” menunjukkan pernikahan tanpa wali adalah batal. Hal ini dikuatkan 

kembali dalam Hadits Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah 

bersabda kepada semua wanita yang ingin menikah mendapatkan izin 

dari wali, karena pernikahan tanpa wali mengakibatkan pernikahannya 

menjadi batal, hal ini dikatakan sampai dua kali pernikahannya menjadi 

batal.
46

  

Lanjutan Hadits menjelaskan wanita berhak atas mahar ketika 

sudah disenggamai oleh prianya, karena wanita telah menghalalkan 

kehormatannya. Hakim wajib menjadi wali, ketika walinya berubah 
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status menjadi wali adhal. Hadits dari Aisyah ini diriwayatkan oleh  

Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, yang menyebutkan termasuk 

Hadits hasan, sedangkan Qurthubi menyebutkan Hadits ini shahih.
47

 

Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm menjelaskan Hadits dari 

Aisyah di atas merupakan dalil yang menguatkan pendapatnya bahwa 

tidak sah nikah tanpa wali pernikahan dalam Islam. Imam Syafi’i 

menceritakan Umar bin Khattab R.A pernah menghukum dengan 

pukulan, ketika waktu itu ada seorang pria menikahi wanita tanpa ada 

walinya dan menolak pernikahannya.
48

 

Pendapat para ulama tidak sah menikah tanpa wali disebabkan 

oleh pernikahan mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita 

lazimnya suka dipengaruhi oleh perasaan, karena itu jiwa wanita tidak 

pandai memilih sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama 

dalam pernikahan. Penyebab itulah sehingga wanita tidak boleh 

mengurus langsung akad pernikahannya, tetapi hendaklah diserahkan 

kepada walinya, agar tujuan pernikahan benar-benar tercapai dengan 

sempurna.
49

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa  

tidak sah tanpa wali pernikahan dalam Islam, oleh karena itu wanita tidak 

bisa menikahkan dirinya sendiri sekaligus sebagai wali secara langsung. 

Karena pendapat para ulama menyebutkan wanita mudah dipengaruhi 
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oleh perasaannya sehingga dikhawatirkan tujuan pernikahan yang 

sebenarnya tidak dapat diwujudkan. 

 

e. Wali Tidak Boleh Menikahkan Anak Perawan Tanpa Izinnya. 

Sebagian ulama berpendapat, bapak sebagai wali tidak boleh 

menikahkan anak perawannya tanpa ada izin lebih dahulu dari anaknya 

itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبىَّ 
َها َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَمُر َوِإْذنُ َها » الث َّيُِّب َأَحقُّ بِنَ ْفِسَها ِمْن َولِي ِّ

 «.ُسُكوتُ َها

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda: 

Sesungguhnya janda lebih berhak atas dirinya dari pada 

walinya dan perawan (gadis) itu diminta (izinnya), maka dia 

malu lalu dia diam. Maka izinnya adalah diamnya itu”. (H.R. 

Muslim).
50

 

 

Esensi Hadits di atas, tentang wali tidak boleh menikahkan anak 

perawan tanpa izinnya, menurut Sayyid Sabiq hukumnya wajib bagi wali 

terlebih dahulu menanyai pendapat anak perawan, dan mengetahui 

kerelaannya sebelum diakadnikahkan.
51

  

Penyebab pernikahan adalah ada kerelaan anak perawan 

dikarenakan pernikahan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan 

suami isteri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, 
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tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon isteri sebelumnya 

belum diketahui.
52

  

Oleh sebab itu Islam melarang menikahkan dengan paksa. Akad 

pernikahan tanpa kerelaan anak perawan, tidaklah sah. Anak perawan ini 

berhak menuntut dibatalkannya pernikahan yang dilakukan oleh walinya 

dengan paksa.
53

 

Musthafa Abdul Wahid dalam al-Usrah fi al-Islam menjelaskan 

Islam mempersyaratkan kerelaan anak perawan dalam pernikahan, oleh 

sebab itu disyaratkan pula adanya kerelaan dan keridhaan dari wali 

pernikahan. Tujuannya sebagai jaminan untuk meluruskan, 

menyelamatkan, dan menjauhkan berbagai tindakan yang salah dan hawa 

nafsu yang tidak patut.
54

 

Terkadang keadaan anak perawan secara hakiki masih samar, 

tidak dapat diduga, atau terhempas di belakang berbagai prasangka dan 

perasaan kasih sayang sehingga terkadang anak perawan bertengkar 

setelah terjadinya peristiwa akad pernikahan karena akibat buruk dan 

kejadian yang dialaminya dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
55

 

Posisi wali pernikahan pada anak perawan ini sebagai seorang 

panglima yang dapat melihat dan pemandu yang dapat menasehatinya, 

tidak dimaksudkan kecuali tampak pada diri anak perawan hakikat 
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jiwanya yang sudah mantap untuk menuju pernikahan yang membawa 

kebahagiaan.
56

 

 

f. Wanita Janda Lebih Berhak Terhadap Dirinya. 

 

ثَ َنا أَبُو ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-َحدَّ
تَّى ُتْسَتْأَذَن اْلِبْكُر حَ اَل تُ ْنَكُح األَيُِّم َحتَّى ُتْسَتْأَمَر َواَل تُ ْنَكُح » 

 «.َأْن َتْسُكَت » قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف ِإْذنُ َها قَاَل «. 

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Ia berkata, “Rasulullah SAW telah 

bersabda. “Perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum 

diajak bermusyawarah, dan perawan sebelum diminta 

izinnya”. Sahabat-sahabat lalu bertanya, “Bagaimana cara 

izin perawan itu, ya Rasulullah? Jawab beliau, “Diamnya 

tanda izinnya”. (H.R. Muslim).
57

 

 

Esensi Hadits di atas tentang wanita janda lebih berhak terhadap 

dirinya sebagaimana menurut ulama Wahbah al-Zuhaili menjelaskan  

pendapat ulama Hanafiyah bahwa persyaratannya adalah wanita dewasa 

baik perawan maupun janda. Wanita perawan maupun janda yang sudah 

dewasa diberikan hak 100% mengenai dirinya tanpa campur tangan wali 

ketika akad pernikahan.
58

 

 

4. Kedudukan Wali Pernikahan Dalam Islam. 

Ibnu Rusyd menjelaskan dalam kitabnya Bidayat al-Mujtahid  wa 

Nihayat al-Muqtasid tentang kedudukan wali pernikahan dalam Islam 

                                                             
56

Ibid. 
57

Abu al-Husaini Muslim bin al-Hujaaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaaburiy, al-

jami‟u al-Shahih al-Muslim, Juz 4, Nomor Hadits 3538 (Beirut: Dār Jiil wa dār al-Fāq al-Jadiidah, 

Tth), hlm. 140. 
58

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami, hlm. 6699. Lihat juga Rohmat, Kedudukan Wali 

Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi‟iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia, Ibid. 



135 

 

 
 

menurut ulama Syafi’iyah berpendapat tidak sah pernikahan yang tidak ada 

wali bagi wanita yang ingin menikah. Wali merupakan salah satu yang 

harus ada dalam kategori rukun pernikahan. 

Rukun pernikahan yang salah satu saja tidak ada, akan berakibat 

tidak sah pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu wali sangat berperan 

dalam menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan pernikahan menilik dari 

pendapat ulama Syafi’iyah tersebut. 

Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fikih Lima Mazhab 

menjelaskan pendapat Ulama Abu Hanifah Zufar al-Sya’bi dan al-Zuhri 

tentang kedudukan wali pernikahan dalam Islam berpendapat sah 

pernikahan yang tidak ada wali pernikahan bagi wanita yang ingin menikah, 

dengan syarat calon suami sekufu.
59

  

Ulama Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah menjelaskan 

beberapa pendapat tentang kedudukan wali pernikahan dalam Islam, yaitu 

tidak sah pernikahan yang tidak ada wali bagi wanita yang akan menikah. 

Sayyid Sabiq pun menjelaskan tujuan pentingnya keberadaan wali dalam 

suatu pernikahan, sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di atas. Dengan 

demikian Ulama Sayyid Sabiq cenderung kepada pendapat pertama di atas 

yaitu pendapat ulama Syafi’iyah.
60

 

 

5. Pembagian Wali Pernikahan Dalam Islam. 
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Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 

346. 
60

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Ibid., hlm. 10. Lihat juga penjelasan penulis tentang 

Dasar Hukum Wali Pernikahan Dalam Islam pada sub bagian Tidak Sah Nikah Tanpa Wali 

Pernikahan Dalam Islam di atas. 
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Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa pembagian wali pernikahan 

dalam Islam menurut jumhur ulama terbagi kepada 2 (dua) kelompok yaitu : 

a. Wali Nasab. 

b. Wali Hakim.
61

 

 

Tabel 8 

Pembagian Wali Pernikahan Dalam Islam 

Menurut Jumhur Ulama 

 

No Menurut Pembagian Wali Pernikahan 

1 Jumhur Ulama 

 

a.   Wali Nasab a. Wali Aqrab 

b. Wali Ab’ad 

b. Wali Hakim  
 Sumber Data: Wahbah al-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh Islam wa Adillatuhu. 

 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 20 ayat (2) 

menjelaskan bahwa pembagian wali pernikahan dalam Islam juga terbagi 2 

(dua) kelompok yaitu: 

a. Wali nasab. 

b. Wali hakim.
62

 

Tabel 9 

Pembagian Wali Pernikahan  

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

 

No Menurut Pembagian Wali Pernikahan 

1 Kompilasi Hukum Islam a. Wali Nasab 

b. Wali Hakim 

 Sumber Data: Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Damsiq: Dār al-Fikr, 1984), Juz 

IX, hlm. 38. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: PT Alma’arif, 1980), juz II, hlm. 

40.  
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Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Hukum Perkawinan, Bab IV Rukun dan 

Syarat Perkawinan, Bagian Ketiga Wali Nikah, Pasal 20. 
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Sayyid Sabiq menjelaskan wali mujbir adalah wali pernikahan 

dalam Islam yang berhak mengakadnikahkan wanita yang diwalikan bagi 

orang yang kehilangan kemampuannya seperti orang gila, anak-anak masih 

belum mencapai umur tamyiz dan akalnya belum sempurna, tanpa 

menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu maupun tanpa melihat 

kerelaan dan keridhaannya.
63

 

Menurut Ulama Wahbah al-Zuhaily Wali Ghair Mujbir adalah wali 

yang tidak memiliki hak untuk menikahkan anak gadis yang di bawah 

perwaliannya, tanpa ada persetujuan secara eksplisit dari anak gadis 

tersebut. Mereka adalah selain bapak dan kakek.
64

  

 

6. Susunan Wali Pernikahan Dalam Islam. 

Adapun susunan wali pernikahan dalam Islam menurut Imam al-

Syafi’i sebagai berikut: 

a. Bapak 

b. Kakek 

c. Abang kandung 

d. Abang sebapak saja. 

e. Paman kandung. 

f. Paman sebapak saja. 

g. Anak laki-laki dari paman sekandung. 

h. Anak laki-laki dari paman sebapak saja. 

                                                             
63

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Ibid., hlm. 19. 
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i. Anak laki-laki dari abang sekandung. 

j. Anak laki-laki dari abang sebapak. 

k. Wali hakim.
65

 

  

7. Wali Ghaib. 

Ulama Sayyid Sabiq menjelaskan tentang wali ghaif, yang mana 

dari wali-wali nasab dalam pernikahan Islam yang didahulukan dilihat dari 

situasi dan kondisi kehadiran wali dalam pelaksanaan akad pernikahan 

dalam Islam yaitu : 

a. Pelaksanaan perwalian akad pernikahan dalam Islam wali aqrab dan wali 

ab‟ad sama-sama hadir, yang lebih diutamakan adalah wali aqrab. 

Misalnya: ayah hadir dan abang kandung hadir, yang diutamakan 

menjadi wali adalah ayah. 

b. Pelaksanaan perwalian akad pernikahan dalam Islam ayah hadir dan 

paman hadir, yang lebih diutamakan adalah ayah sebagai wali. 

c. Pelaksanaan perwalian akad pernikahan dalam Islam wali aqrabnya 

ghaib sedang wali ab‟adnya hadir, yang menjadi wali adalah wali ab‟ad, 

hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Imam Malik. 

d. Pelaksanaan perwalian akad pernikahan dalam Islam wali aqrab hadir 

dan wali ab‟ad juga hadir, kemudian pelaksanaan akad dilakukan oleh 

wali ab‟ad, Imam Syafi’i dan Imam Maliki berpendapat pernikahannya 

batal. 
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e. Pelaksanaan perwalian akad pernikahan dalam Islam wali aqrabnya 

ghaif, menurut Imam Syafi’i yang berhak mewalikan adalah wali 

hakim.
66

 

Wali-wali yang telah disebutkan di atas tadi (lihat sub judul tentang 

Susunan Wali di atas) yang lebih dekat hubungan kerabatnya didahulukan 

dari pada yang lebih jauh. Apabila wali yang lebih dekat (aqrab) itu ghaib 

(jauh) dari wanita  yang akan dinikahkan, sejauh perjalanan qashar dan 

wanita itu tidak mempunyai wakil, wanita itu boleh dinikahkan oleh hakim 

karena wali yang ghaib itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali 

yang lebih jauh hubungannya, hal ini menurut pendapat mazhab Syafi’i. 

Pendapat mazhab Abu Hanifah, perempuan itu dinikahkan oleh 

wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang ghaib, menurut susunan 

wali-wali tersebut di atas. Umpamanya wali yang ghaib itu bapak, yang 

menikahkan anak perempuan itu adalah kakeknya, bukan hakim. Atau wali 

yang ghaib itu kakeknya, yang menikahkannya adalah saudara seibu 

sebapak dan seterusnya menurut susunan wali-wali. Alasan mazhab Abu 

Hanifah sebagai berikut: 

a. Karena wali yang telah jauh hubungannya itu juga wali seperti yang 

dekat, hanya yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama, wali 

dekat tidak dapat menjalankannya, keutamaannya itu hilang dan 

berpindah kekuasaannya kepada wali yang lain menurut susunan yang 

semestinya. 
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b. Karena Hakim itu (menurut Hadits) adalah wali bagi orang yang tidak 

mempunyai wali, sedangkan dalam hal ini wali selain yang ghaib itu ada,  

hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada. 

 

C. Akad Pernikahan Dalam Islam  

1. Defenisi Akad Pernikahan  

Inti pokok pernikahan itu adalah akad pernikahan dalam Islam 

yaitu serah terima antara orangtua calon mempelai wanita dengan calon 

mempelai pria. Ini menunjukkan telah ada kesepakatan antara calon 

mempelai wanita dengan calon mempelai pria untuk melaksanakan akad 

pernikahan pada hakikatnya kedua belah pihak telah sepakat untuk merintis 

jalan menuju kebahagiaan lahir batin melalui pembinaan yang telah 

ditetapkan agama Islam.  

Sah tidaknya pernikahan menurut Islam adalah tergantung pada 

akad pernikahannya. Para fuqaha telah berijtihad untuk menetapkan syarat-

syarat dan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu akad pernikahan 

dengan berdasarkan dalil-dalil sebagai rujukan berfikir. 

 

 

2. Syarat Shighat Akad (Lafal Akad). 

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab 

Sayyed Hawwas
67

, shighat akad adalah ijab dan kabul. Keduanya menjadi 
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Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawaas adalah guru besar 

Universitas al-Azhar di Mesir. 
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rukun akad pernikahan. Bergantung pada ijab dan kabul hakikat sesuatu dan 

wujudnya secara syara’.
68

   

    

3. Rukun Akad Pernikahan Dalam Islam. 

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam 

substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya 

karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam 

substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, 

namun eksistensinya tidak diperhitungkan.   

Akad pernikahan dalam Islam mempunyai beberapa rukun yang 

berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad pernikahan dalam Islam 

mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu 

syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. 

Menurut Abd al-Rahman yang dikutip oleh Abdul Aziz 

Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas dalam bukunya 

fiqh munakahat menjelaskan bahwa di antara rukun akad pernikahan dalam 

Islam adalah ijab dan kabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang 

lainnya.  

Ulama Sayyid Sabiq menjelaskan ijab adalah pernyataan pertama 

yang menunjukkan adanya kemauan untuk membentuk hubungan suami 

istri, sedangkan kabul adalah pernyataan kedua dari calon suami untuk 

menyatakan rasa ridho dan setujunya pelaksaaan akad pernikahan dalam 
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Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh 

Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 60. 
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Islam.
69

 Pernyataan pertama dan kedua menurut para ahli fiqih merupakan 

rukun pernikahan dalam Islam. 

Contoh ijab seorang pria berkata kepada wali wanita: “aku nikahi 

putrimu atau nikahkan aku dengan putrimu bernama sifulanah” wali 

menjawab: “aku nikahkan kamu dengan putriku atau aku terima atau aku 

setuju”. ucapan pertama disebut ijab dan ucapan kedua disebut kabul. 

Dengan kata lain, ijab adalah bentuk ungkapan baik yang memberikan arti 

akad atau  transaksi, dengan catatan jatuh pada urutan pertama. Sedangkan 

kabul adalah bentuk ungkap yang baik untuk menjawab, dengan catatan 

berada pada urutan kedua dari pihak mana saja dari kedua pihak.  

 

4. Syarat Akad Pernikahan Dalam Islam. 

Untuk terjadinya akad pernikahan dalam Islam pada suami-isteri  

mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Kedua belah pihak sudah tamyiz. 

Tamyiz artinya calon suami-isteri sudah bisa membedakan 

antara benar dan salah. Salah satu pihak belum Tamyiz pernikahannya 

tidak sah dalam Islam. 

 

b. Ijab dan kabulnya dalam satu majelis. 

Menurut pendapat golongan Hanafi dan Hanbali mengucapkan 

ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, dalam ijab dan 

kabul tidak ada syarat langsung, antara ijab kabul ada tenggang waktu, 
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Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 5, (Bandung: PT Alma’arif, 1978), hlm. 53. 
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tanpa menghalangi upacara ijab kabul, hal ini tetap dianggap satu 

majelis.  

c. Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih 

baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan 

persetujuannya lebih tegas. 

Contohnya: jika orang yang ijab mengatakan: “Saya kawinkan 

kamu dengan anak perempuanku dengan mahar Rp. 100 juta” lalu orang 

yang menerima (kabul) menyambut dengan berkata: “Saya menerima 

nikahnya dengan Rp. 1 milyar”, nikahnya sah, sebab kabulnya memuat 

hal yang lebih baik (lebih tinggi) nilainya dari yang dikatakan orang yang 

ijab.
70

 

d. Pihak-pihak yang melakukan akad dapat mendengarkan pernyataan 

masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan 

terjadinya pelaksanaan akad nikah dalam Islam, sekalipun kata-katanya 

ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan di sini ialah 

maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam 

ijab dan kabul.
71

 

Suatu akad pernikahan dalam Islam yang telah memenuhi segala 

rukun dan syarat secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti 
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Syarifuddin, Aqad Nikah Melalui Telepon, Televisi, Dan Internet Dalam Perspektif 

Hukum Islam, dalam jurnal Hukum & HAM, Dinamika Hukum Dan Politik, Volume IX, Nomor 2, 

Juli-Desember 2012, (Pekanbaru: Pusat Penelitian Hukum dan Hak Azazi Manusia UIN Sultan 
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menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, akad pernikahannya 

sah.
72

 

 

5. Syarat Ijab dan Kabul dalam Pernikahan Islam. 

Ulama Muhammad Jawad Mughniyah mengungkapkan para ulama 

sepakat bahwa pernikahan dinyatakan sah adalah pernikahan dalam Islam 

yang dilaksanakan dengan akad berupa ijab dan kabul antara seorang wanita 

yang dilamar dengan pria yang melamar, atau pihak yang menggantikannya 

seperti wakil atau wali, dan tidak sah pernikahan hanya berdasarkan suka 

sama suka tanpa adanya akad.
73

 Oleh karena itu ijab dan kabul merupakan 

unsur yang fundamental dan menjadi bagian esensi terhadap keabsahan akad 

pernikahan dalam Islam. 

Ulama Wahbah al-Zuhaili
74

 dalam kitabnya Fiqh Islam Wa-

Adillatuhu menjelaskan bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam 

sighat akad (ijab dan kabul) disyaratkan 4 (empat) hal:  

a. Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan kabul.  
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Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: 2010), hlm. 280.  
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Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab; Ja‟fari, Hanafi, Maliki, Syafi‟i, 

Hambali, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (JakartaL Lentera, 2010), hlm. 309.  
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Kesesuaian dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan 

kabul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Ijab dan kabul berbeda, dan 

perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah wanita berkata, 

"Aku menikahkanmu dengan khadijah," lantas si lelaki menjawab, "Aku 

menerima pernikahan Fatimah," pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan 

isi dari kalimat kabul berbeda dengan yang disebutkan dalam kalimat 

ijab. Perbedaan itu terletak pada ukuran mahar, misalnya saja wali wanita 

berkata, "Aku nikahkan kamu dengan puteriku dengan mahar 1000 

dirham," lantas si lelaki menjawab, "Saya terima nikahnya dengan 

mahar 800 dirham," pernikahannya tidak sah. Sebab tidak sahnya akad 

karena ada perbedaan dalam ukuran mahar, sekalipun mahar bukan 

merupakan rukun akad, tetapi mahar disebutkan di dalam akad karena 

mahar menjadi bagian dari kalimat ijab.
75

 

 

b. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali 

ucapannya.  

Di dalam akad pernikahan Islam disyaratkan bagi orang yang 

mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya 

sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat kabul. Apabila ucapannya 
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Sayyid Sabiq menyatakan para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab kabul ini dengan 
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ditarik kembali,  ijabnya menjadi batal, karena ijab dan kabul merupakan 

satu rukun pernikahan dalam Islam. 

 

c. Diselesaikan pada waktu akad.  

Di dalam fikih empat mazhab tidak dibolehkan melakukan akad 

nikah untuk pernikahan diwaktu yang akan datang, misalnya dengan 

berkata "Aku akan menikahimu besok, atau lusa". Juga tidak 

membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti 

berkata, "Aku akan menikahimu jika Zaid datang", atau "jika ayah 

meridhai", atau berkata, "Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika 

matahari telah terbit". Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad 

pemberian hak kepemilikan atau penggantian.
76

 

Telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 

Pasal 27, yakni: "Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria  

jelas beruntun dan tidak berselang waktu".
77

 

 

d. Dilakukan dalam ittihād al-majlis.  

Dalam ittihād al-majlis, kedua belah pihak hadir. Contoh, pihak 

perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku", setelah itu 

pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata kabul, atau 

menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari 
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mejelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima",  akad 

tersebut tidak sah.
78

  

Hal ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat 

mengubah majelis. Demikian juga pihak pertama meninggalkan majelis 

setelah mengucapkan kalimat ijab, lalu pihak kedua mengucapkan kata 

kabul di dalam majelis disaat pihak pertama tidak ada atau setelah 

kembalinya, itu juga dianggap tidak sah.
79

 

 

6. Kedudukan Ijab dan Kabul dalam Akad Pernikahan Islam.   

Akad pernikahan dalam Islam adalah didasarkan atas suka sama 

suka, atau rela sama rela. Perasaan suka sama suka atau rela sama rela itu 

adalah hal yang tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan 

kabul. Ijab dan kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. 

Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak 

perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan oleh calon suami, 

sebagai pernyataan rela mempersunting calon isterinya. Lebih jauh lagi, ijab 

berarti menyerahkan amanat Allah SWT kepada calon suami, dan kabul 
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berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah SWT 

tersebut. Dengan ijab dan kabul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram.
80

 

 

7. Persyaratan Bersatu Majelis Bagi Ijab dan Kabul 

Satria Efendi menjelaskan bahwa menurut Abdurrahman al-Jaziri 

dalam kitabnya al-Fiqh „ala Mazahib al-Arba‟ah menukil kesepakatan 

ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab dan kabul. Apabila 

tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan 

kabulnya, akad pernikahan dalam Islam dianggap tidak sah.
81

 

Ada dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan ittihad al-

majelis yaitu pertama, ijab dan kabul dilakukan dalam jarak waktu yang 

terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak 

waktu secara terpisah, dalam arti ijab diucapkan dalam satu upacara, 

kemudian setelah upacara ijab bubar, kabul diucapkan pula pada acara 

berikutnya.  

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis di 

syaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan 

kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang 

menurut pendapat ini dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan 

kabul itu di ucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.
82

 

 

8. Ijab Kabulnya Orang Yang Ghaib. 
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Ulama Sayyid Sabiq mengemukakan bilamana salah seorang dari 

pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap mau melanjutkan akad nikahnya, 

wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya 

meminta diakadnikahkan, dan pihak yang lain ini memang mau menerima 

hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya 

kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan 

mempersaksikan kepada mereka di dalam majlisnya bahwa akad nikahnya 

telah diterimanya. Kabulnya dianggap masih dalam ittihad al-majlis.
83

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis pahami dan paparkan 

secara sistematis dan agar lebih memudahkan untuk memahaminya melalui 

tabel di bawah ini: 

Tabel 10 

Ijab Kabulnya Orang Yang Ghaib. 

 

 

 

 

 

 

D. Perwalian Akad Pernikahan  

1. Defenisi Akad Pernikahan Melalui Media Online 

Akad pernikahan melalui media online yaitu pernikahan yang 

komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di tempat yang 
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Salah seorang pasangan pengantin ghaib 

a. Wajib mengirim wakilnya untuk menjadi saksi. 

b. Menulis surat, dengan menghadirkan saksi dan saksi membacakan suratnya. 

Qabulnya  dianggap masih dalam satu majelis. 

Sayyid Sabiq 
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berbeda, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau 

network. Pelaksanaan pernikahan melalui media online ini menggunakan 

kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam 

terlaksananya pernikahan agar dapat menyampaikan gambar kondisi 

individu yang sedang melakukan interaksi. Teknologi ini selain 

menyampaikan suara, juga dapat menampilkan gambar secara realtime 

melalui jaringan internet. Pelaksaan akad pernikahan melalui media online 

erat kaitannya dengan ittihad al-majelis.
84

 

  

2. Defenisi Pernikahan Via Telepon. 

Pernikahan via telepon dalam konteks bahasa yaitu, pernikahan 

yang akad pernikahannya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat 

suara atau yang disebut sebagai via telepon. Secara istilah umumnya bahwa 

pernikahan via telepon merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian 

orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dan yang 

berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun 

dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum Islam, 

sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau proses ijab 

kabul dengan melalui jalan telekomunikasi suara. 

 

3. Pandangan Ulama Tentang Pernikahan Menggunakan Teknologi 

Informasi. 
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a. Pendapat Ulama Yang Tidak Membolehkan Pernikahan 

Menggunakan Teknologi Informasi Di Indonesia. 

Urusan pernikahan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang 

Pernikahan No. 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Saripati aturan-aturan Islam mengenai pernikahan, 

perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari literatur-

literatur fikih Islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar 

hukum mengenai pernikahan dan urusan keluarga tersebut diharapkan 

dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan 

melaksanakan pernikahan.
85

 

Pelaksanaan pernikahan yang berlaku di masyarakat, ada hal-hal 

baru yang muncul yang bersifat ijtihad
86

, dikarenakan tidak ada aturan 

yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Seperti 

pernikahan dengan jalan melalui telepon atau sejenisnya.  

Praktek akad pernikahan jarak jauh (pernikahan online) dengan 

menggunakan media teknologi informasi belum pernah sekalipun 

dijumpai pada zaman sebelumnya. Bahkan praktek akad pernikahan pada 

zaman Nabi dan para Salafus Shalih hanya mensyariatkan 

diperbolehkannya metode tawkil, yakni pengganti pelaku akad baik wali 

maupun mempelai pria berhalangan untuk melakukannya, dan tetap 
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dilaksanakan dengan sepengetahuan saksi maupun kedua belah pihak 

yang ada. 

Diantara ulama di Indonesia yang tidak membolehkan, yaitu: 

1) Munawir Syadzali. 

2) K.H. Hasan Basri Ketua Umum MUI. 

3) Hasbullah Bakri.  

Mereka bertiga di atas dapat membenarkan tindakan kepala 

KUA yang tidak mau mencatat pernikahannya dan tidak memberikan 

surat nikahnya. Inti alasan ulama di Indonesia adalah bahwa pernikahan 

itu termasuk ibadah yang mengandung nilai-nilai sakral dan pernikahan 

menggunakan teknologi informasi bisa menimbulkan confused  

(keraguan) dalam hal ini terpenuhi tidaknya rukun-rukun pernikahan dan 

syarat-syarat secara sempurna menurut hukum Islam. 

Proses pernikahan dalam hukum Islam mempunyai aturan-

aturan yang ketat. Sebuah akad pernikahan yang sah adalah terpenuhinya 

rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya adalah ijab dan kabul, sedang 

syaratnya adalah izin dari wali wanita dan kehadiran dua orang saksi. Ini 

semuanya  dilaksanakan dengan jelas dan transparan, sehingga tidak ada 

unsur penipuan dan pengelabuan. Oleh sebab itu calon suami atau 

wakilnya, wali wanita atau wakilnya dan kedua saksi pun hadir di tempat, 

untuk menyaksikan akad pernikahan.
87
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Seseorang menikah menggunakan teknologi informasi, banyak 

hal yang tidak bisa terpenuhi dalam akad pernikahan dalam Islam,  

diantaranya: tidak adanya dua saksi, tidak adanya wali wanita, dan tidak 

ketemunya calon mempelai ataupun wakilnya. Ini yang menyebabkan 

akad pernikahan dalam Islam menggunakan teknologi informasi menjadi 

tidak sah.  

Akad pernikahan dalam Islam menggunakan teknologi 

informasi tetap saja tidak sah, dengan hadirnya dua saksi dan wali 

wanita, karena kedua saksi tersebut tidak menyaksikan apa-apa kecuali 

orang yang sedang menelepon, begitu juga wali wanita tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya. Suara yang ada ditelepon itu belum tentu suara 

calon suami atau isteri. Akad pernikahan dalam Islam menggunakan 

teknologi informasi berpotensi untuk salah, atau rentan terjadinya 

penipuan dan manipulasi. 

Siapa saja yang ingin menikah jarak jauh, untuk mewakilkan 

kepada orang yang dipercaya. Wanita yang bekerja di luar negeri, cukup 

walinya sebagai wakil darinya untuk menikahkan dengan pria yang 

diinginkannya, dan ada dua saksi yang hadir.  

Seorang pria yang ingin menikah dengan wanita jarak jauh 

(pernikahan online), hendaknya dia mewakilkan dirinya kepada orang 

yang dipercaya, seperti adik, kakak, atau saudaranya dengan dihadiri wali 

wanita dan kedua saksi. Pria dan wanita yang ingin menikah di luar 

negeri dan jauh dari wali wanita, wali tersebut bisa mewakilkan kepada 
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orang yang dipercayai. Wakil dari wali tersebut beserta kedua saksi  

hadir di dalam akad pernikahan. Semua proses pemberian kuasa untuk 

mewakili hendaknya disertai dengan bukti-bukti dari instansi resmi 

terkait, supaya tidak disalahgunakan. 

Ijab kabul  dalam akad pernikahan Islam menggunakan 

teknologi informasi hukumnya tidak sah, sebab tidak ada pertemuan 

langsung antara orang yang melaksanakan akad pernikahan.
88

 

Menurut jumhur ulama, pernikahan yang tidak dihadiri saksi-

saksi, tidak sah. Ijab kabul tanpa ada saksi yang menyaksikan, sekalipun 

itu diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, menjadikan 

pernikahan tersebut tetap tidak sah. Akad itu dilakukan menggunakan 

teknologi informasi, yang belum menjadikan suatu itu benar-benar terjadi 

secara mutlak.  

 

b. Pendapat Ulama Yang Membolehkan Pernikahan Menggunakan 

Teknologi Informasi. 

Menurut ulama Hanafiyah bahwa pernikahan melalui teknologi 

informasi dilakukan karena mereka menyamakan dengan akad 

pernikahan yang dilaksanakan dengan surat karena surat dipandang 

sebagai khitab  dengan syarat dihadiri oleh dua saksi.
89

 

Ulama Hanafiyah memperbolehkan akad pernikahan dalam 

Islam melalui surat, asalkan surat tersebut dibacakan di depan saksi dan 
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pernyataan dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak. Menurut Imam 

Hanafi, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai ijab 

dan atau kabul dan segera dijawab.
90

 

 

4. Dasar Hukum dalam Perwalian Akad Pernikahan. 

Dasar hukum dalam perwalian akad pernikahan diambil dari 

Hadits-Hadits di bawah ini: 

a. Dari Hujjaj, Rasulullah SAW bersabda : 

اٍج َوقَاَل :    اَل ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِلىٍّ َوَشاِهَدْى َعْدٍل.َعْن َحجَّ

 

Artinya: Dari Hujjaj bersabda Rasulullah SAW: Tidak sah pernikahan 
kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. (H.R. Baihaqi).

91
  

 

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Baihaqi, mengatakan hadits 

ini meskipun munqathi‟
92

, tetapi kebanyakan ahli ilmu berpendapat 

dengan kandungan hadits tersebut.
93

 

Terjadi khilaf ulama dalam hal kedudukan wali dalam 

pernikahan. Kalangan Hanafiyah tidak mensyaratkankan wali untuk 

keabsahan nikah, sebaliknya,  kebanyakan fuqaha berpendapat tidak sah 

pernikahan kecuali dengan wali. Kontradiksi ini terjadi karena tidak ada 

nash al-Kitab yang tegas tentang persyaratan wali dalam suatu 

pernikahan. Adapun Hadits Nabi SAW yang diantaranya hadits-hadits di 

atas, terjadi khilaf dalam hal keshahihannya. Ulama yang berpendapat 
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tidak sah nikah kecuali dengan wali, menjadikan zhahir kandungan 

Hadits-Hadits tersebut sebagai hujjah tidak sah nikah kecuali dengan 

wali, sedangkan kalangan Hanafiyah berpendapat Hadits-Hadits tersebut 

lemah, karena itu tidak dapat menjadi hujjah dan kalaupun shahih, hadits-

hadits tersebut dipahami sesuai dengan pendapat mereka, bukan 

sebagaimana dhahirnya.
94

 

 

b. Hadits Dari Aisyah : 

عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "ال نكاح 
إال بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك 

 فهو باطل

 

Artinya: Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu 

tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi laki-laki yang 

adil. Nikah dengan tanpa wali dan dua orang saksi adalah 

batal. (H.R. Ibnu Hibban).
95

 

 

Dalam Nailul Authar dijelaskan tidak ada pernikahan melainkan 

dengan adanya wali, sehingga pernikahan tanpa wali akibatnya menjadi 

pernikahannya batal. Sebagaimana ditegaskan Hadits di atas dan juga 

pendapat jumhur ulama Ibnu. Mundzir berkata: tidak ada seorang sahabat 

yang diketahui memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ini. 

Ibnu taimiyah berkata di dalam al-ikhtiarat apabila orang yang berhak 

menjadi wali dalam pernikahan itu udzur, hak kewalian itu boleh 
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dialihkan kepada orang yang lebih patutu yang hadir, dimana orang itu 

memiliki hak kewalian seperti kepala kampung, itulah yang disebut wali 

hakim.
96

 

Bahwa suatu pernikahan yang tidak didasarkan pada ketentuan-

ketentuan hadits-hadits di atas yakni adanya wali yang merupakan dasar 

bagi sahnya suatu pernikahan, pernikahannya tidak sah. 

 

5. Hikmah Dengan Adanya Hukum Pernikahan Teknologi Informasi. 

Kebanyakan apa yang terjadi berupa usaha penipuan, pemalsuan, 

dan jeleknya perangai pada perbuatan sebagian orang dengan meniru 

sebagian yang lain dalam pembicaraan dan menekuni penyamaan suara-

suara orang lain, diantara mereka mampu meniru banyak orang dari gaya 

laki-laki atau perempuan, tua atau muda, atau meniru suara-suara mereka, 

bahasa mereka yang berbeda-beda dalam satu tiruan, yang sampai pada 

telinga pendengar seakan-akan orang yang berbicara terdiri dari beberapa 

orang, pada itu hanya satu orang saja. 

Syariat Islam sangat menentukan dalam menjaga kehormatan dan 

jiwa serta kehati-hatian dalam masalah ini lebih besar dibanding kehati-

hatian dalam persoalan lain dari sekian jenis akad. Dari itu tidak perlu 

menyandarkan akad-akad pernikahan dalam ijab kabulnya dan pelimpahan 

perwalian kepada bentuk komunikasi melalui telepon, dalam usaha untuk 

merealisir maksud dari syariat, hal ini juga diprioritaskan terhadap upaya 

                                                             
96

Anonim, Nailul Authar (Himpunan Hadits-Hadits Hukum), Jilid 5, diterjemahkan oleh 

Mu’ammar Hamidy, dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), hlm. 2159-2160. 



158 

 

 
 

menjaga kehormatan dan jiwa sehingga tidak mudah dipermainkan oleh 

orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan orang-orang yang 

berbicara penuh dengan dusta dan penipuan.
97

 

 

E. Penggunaan Teknologi Informasi. 

 

1. Defenisi Teknologi Informasi. 

Menurut Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni menjelaskan bahwa 

teknologi informasi (information technology) biasa disebut TI, IT, atau 

inforech.
98

  

Menurut Ismail Darimi, di dalam jurnal Pendidikan Teknologi 

Informasi menjelaskan bahwa defenisi teknologi informasi adalah  meliputi 

semua ihwal seluk beluk yang berhubungan dengan proses, pemakaian 

sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.
99

  

Menurut A. Misbahruddin, di dalam jurnal yang lain menjelaskan 

defenisi teknologi informasi adalah sebagai teknologi pengolahan dan 

penyebaran data menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat 

lunak (software), komputer, komunikasi, dan perangkat elektronik digital.
100
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Menurut A.S. Homby, Teknologi informasi adalah studi atau 

peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, 

dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan 

gambar.
101

 

Selanjutnya berbagai defenisi tentang teknologi informasi juga 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dengan maksud agar memudahkan 

bagi penulis maupun pembaca untuk memahami dan melihat gambaran 

tentang berbagai defenisi teknologi informasi yang lain sebagai berikut: 

Tabel 11 

Berbagai Defenisi Teknologi Informasi 
102

  
 

Menurut Defenisi Teknologi Informasi 

 

Ismail Darimi (2014) Semua ihwal seluk beluk yang 

berhubungan dengan proses, pemakaian 

sebagai alat bantu, manipulasi, dan 

pengelolaan informasi. 

A. Misbahruddin (2014) Sebagai teknologi pengolahan dan 

penyebaran data menggunakan perangkat 

keras, lunak, komputer, komunikasi, dan 

perangkat elektronik digital. 

A.S. Homby (1995) Studi atau peralatan elektronika, terutama 

komputer yang berguna untuk 

menyimpan, menganalisa, dan 

mendistribusikan informasi apa saja, 

termasuk kata-kata, bilangan atau 

gambar. 

S. Haag dan P. Keen (1996) Seperangkat alat yang membantu 

manusia bekerja dengan informasi dan 

melakukan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan pemrosesan 
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informasi. 

E.W. Martin (1999) Teknologi informasi tidak hanya terbatas 

pada teknologi komputer (perangkat 

keras dan perangkat lunak) yang 

digunakan untuk memproses dan 

menyimpan informasi, melainkan juga 

mencakup teknologi komunikasi untuk 

mengirimkan informasi. 

B.K. Williams dan S.C. Sawyer 

(2003) 

Teknologi informasi adalah teknologi 

yang menggabungkan komputasi 

(komputer) dengan jalur komunikasi 

berkecepatan tinggi yang membawa data, 

suara, dan video. 
Sumber Data: S.Haag & P. Keen, Information Technoloy,Tomorrow‟s Advantage. 

 

Dari defenisi yang tercantum di atas dalam bentuk tabel tersebut, 

terlihat bahwa teknologi informasi baik secara tersirat maupun tersurat tidak 

sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi 

komunikasi, dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah 

gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.
103

 

 

2. Jenis-Jenis Teknologi Informasi. 

Teknologi informasi terbagi kepada 2 (dua) jenis, yaitu : 

a. Teknologi komputer. 

Teknologi komputer adalah sebuah pengawasan program yang 

dilakukan oleh mesin yang serbaguna yang bertujuan untuk mengolah 

data yang ada menjadi sebuah informasi.
104

  

Komputer adalah mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh 

program, digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Program 
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adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer 

sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki 

pembuatnya. Data adalah bahan mentah yang berupa angka maupun 

gambar dalam sebuah komputer.
105

 Adapun informasi adalah bahan yang 

berguna dalam pengambilan keputusan setelah diolahnya bentuk data.
106

 

Teknologi Komputer adalah teknologi yang berkaitan dengan 

komputer, di dalam komputer ada sejenis memori yang isinya tidak 

hilang ketika arus listrik tidak menyala dan pada awalnya isinya hanya 

bisa dibaca, tetapi dengan tambahan peralatan yang berkaitan dengan 

komputer yakni printer, isinya dapat dicetak.
107

 

 

b. Teknologi telekomunikasi atau teknologi komunikasi.
108

 

Teknologi telekomunikasi atau teknologi komunikasi adalah 

segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk 

memproses atau mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. 

Teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan 

komunikasi jarak jauh. Alat yang termasuk dalam bagian teknologi 

komunikasi adalah radio, televisi dan telepon.
109

 

Tabel 12 

Jenis-Jenis Teknologi Informasi  
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Sumber Data: Ismail Darimi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Efektif. 

 

Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang 

diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk 

elektronis
110

. Bentuk elektronik yang dapat mengirimkan informasi seperti 

laptop/notebook, tablet, komputer genggam, internet, televisi, radio, 

telephone/handphone, faximile, telegraph, email, messenger, kamera digital, 

surat pos, dan masih banyak lagi bentuk yang lainnya. 

 

 

3. Peranan Teknologi Informasi. 

Peranan teknologi informasi pada era teknologi sekarang sudah 

sangat melekat sekali dalam kehidupan manusia. Dikarenakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang semakin bertambah banyak, peranan 

teknologi informasi sangat diharapkan manusia, seperti kebutuhan 

komunikasi dengan keluarga yang sedang terpisah oleh jarak, kebutuhan 

                                                             
110
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Teknologi Komputer Teknologi Komunikasi 

- Telepon, Handphone, 
Internet, Whatsapp, 

Televisi. Radio, 

laptop/notebook, tablet, 

komputer genggan, 

faximile, telegraph, email, 

messengger, kamera digital, 

surat pos, dan lain-lain 

 

- Internet (modem, 
HTTP, URL, 

WWW, HTML, 

web browser, 

website, web page,  

e-mail, chat, 

mailing List, 

download, dll 
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informasi baru yang ingin diketahui dan dapatkan agar tidak ketinggalan, 

dan kebutuhan lainnya, yang semuanya itu bisa dilakukan dengan 

penggunakan teknologi imformasi..  

Peranan teknologi informasi yang dijelaskan H.J lucas menurut 

Munir diantaranya: 

a. Mengambil alih pekerjaan manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan 

otomasi suatu tugas atau proses. 

b. Mengintensifkan waktu bagi manusia yaitu menyajikan informasi, tugas, 

atau proses. 

c. Melakukan penataan kembali atau melakukan perubahan-perubahan 

terhadap suatu tugas atau proses.
111

 

Peranan teknologi informasi penyebarannya akan membuat 

transformasi perkembangan aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan 

cepat. Teknologi informasi dapat mengubah kehidupan manusia menjadi 

lebih baik maupun buruk tergantung kepada manusia itu sendiri dalam 

menggunakannya.  

Peranan teknologi informasi pada masa sekarang tidak hanya 

diperuntukkan untuk kebutuhan publik, melainkan juga untuk kebutuhan 

perseorangan. Bagi kebutuhan publik, teknologi informasi dapat digunakan 

untuk mencapai keunggulan kompetitif, sedangkan bagi perseorangan 

teknologi ini dapat digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi.
112
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Peranan teknologi informasi contoh lainnya orang menjadi lazim 

dengan surat elektronik (e-mail) dan menjauhi penggunaan surat 

konvensional berupa kertas. Orang menjadi gemar menggunakan program-

program pengolah data untuk membuat dokumen dan menjauhi penggunaan 

mesin ketik biasa.
113

 

Banyak contoh aktivitas yang dilakukan seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi 

sangat pesat yang dulunya belum merasakan dan menikmatinya.  

 

4. Penggunaan Teknologi Informasi Telepon. 

Telepon berasal dari Bahasa Inggris yaitu berasal dari kata tele 

yang berarti jauh,
114

 dan phone yang berarti telepon; menelepon.
115

 Telepon 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
116

 adalah : a) Pesawat dengan 

listrik dan kawat, untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan 

tempatnya; pesawat telepon; b) Percakapan yang disampaikan dengan 

pesawat telepon. 

Telepon adalah pesawat yang berfungsi antara lain mengubah 

sinyal listrik (lewat mikrofon) dan sebaliknya (lewat telepon, Inggris: 

earphone).
117

  Pengubahan suara menjadi energi listrik melalui kabel 

jaringan telepon. Kemudian energi listrik yang dikirimkan akan dirubah 
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kembali oleh telepon kepada pihak yang menerima menjadi suara kembali. 

Sesuai dengan namanya tele yang maknanya jauh, dan phone maknanya 

suara. Digabungkan kedua kata tersebut menjadi maknanya pengiriman 

suara dalam jarak jauh. 

Penggunaan teknologi informasi telepon berdasarkan teknik 

penyampaian bunyi, khususnya suara, melalui energi listrik, dari suatu 

tempat ke tempat lain, melalui beberapa sentral yang memakai sistem sektor 

dan distrik.
118

  

Pengguna telepon dapat meminta hubungan dengan pengguna 

telepon lain, di dalam maupun di luar kota, bahkan di luar negeri. 

Penggunaan telepon yang dahulu perlu dilayani manusia, sekarang sudah 

berubah menjadi automatik. Sambungan interkontinental umumnya 

menggunakan satelit komunikasi.
119

  Satelit komunikasi merupakan sebuah 

satelit buatan yang ditempatkan diangkasa dengan tujuan telekomunikasi. 

 

5. Penggunaan Teknologi Informasi Handphone. 

Handphone merupakan salah satu produk dari teknologi informasi 

yang telah merubah perilaku komunikasi manusia dengan menembus ruang, 

waktu dan jarak. Orang yang berada di ruang yang berbeda, orang yang  

bertemu dengan menghabiskan waktu berjam-jam, orang yang berjarak 
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ribuan kilo meter berulangkali dapat saling berkomunikasi sambil saling 

bertatap muka di alam maya dengan menggunakan media handphone
120

. 

Penggunaan teknologi informasi handphone pada mulanya hanya 

dapat dimiliki oleh masyarakat atau individu tertentu saja yang benar-benar 

mampu membeli dan memerlukan agar lancar aktivitasnya. Di era milenial 

ini handphone telah dimiliki hampir semua lapisan masyarakat baik yang 

benar-benar memerlukan maupun yang kurang memerlukan. Penggunaan  

handphone tidak sekedar untuk alat komunikasi, tetapi juga bisa digunakan 

untuk berkarya, berinovasi, hiburan, video, gaya hidup, berbagi data, dan 

lainnya dikarenakan ada hubungan internet pada handphone tersebut.
121

 

Menurut penulis penggunaan teknologi informasi handphone 

sebagai alat multifungsi dapat berakibat positif maupun negatif tergantung 

cara seseorang dalam menggunakannya. Contoh akibat positif di kajian fikih 

dapat memperlancar ibadah pernikahan yang dianjurkan syariat. Akibat 

negatifnya bisa menimbulkan permasalahan baru di keluarga seperti 

perselingkuhan, perzinahan dan lainnya. 

6. Penggunaan Teknologi Informasi Smartphone. 

Smartphone adalah ponsel cerdas (bahasa Inggris : smartphone) 

merupakan telepon genggam yang mempunyai kapasitas dengan 
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penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada pabrik yang 

memastikan ukuran makna cerdas dalam sebuah smartphone.
122

  

Smartphone bagi sebagian orang adalah telepon yang beroperasi 

menggunakan aplikasi yang berproses dengan mencadangkan koneksi 

normal dan utama bagi pengembangan aplikasi. Bagi yang lainnya, 

smartphone adalah sebuah telepon yang memiliki keunikan sangat  

kompleks  seperti surat elektronik, internet, dan kapasitas membaca buku 

elektronik (e-book). Dengan kata lain, ponsel cerdas merupakan komputer 

kecil yang mempunyai kapasitas sebuah telepon.
123

 

Penggunaan teknologi informasi smartphone merupakan ponsel 

multi canggih di luar kapasitas panggilan telepon dan mengirim pesan teks, 

dapat juga menampilkan foto, memutar video, cek dan kirim e-mail, dan 

berselancar di web.
124

 

Penggunanan teknologi informasi smartphone pada mulanya 

digunakan oleh pengguna bisnis, berkat kemajuan teknologi, smartphone 

bentuknya modern, lebih kecil dan lebih murah dari pada perangkat 

sebelumnya, sehingga penggunaannya meluas kepada masyarakat selain 

bisnis. 

7. Penggunaan Teknologi Informasi Internet. 

Menurut Trisnani dalam sebuah jurnal menjelaskan bahwa 

penggunaan teknologi informasi internet yang memiliki berbagai aplikasi 
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sebagai media sosial, merupakan salah satu media dimana para 

penggunanya dapat mencari informasi, saling berkomunikasi dan menjalin 

pertemanan di dunia maya.
125

  

Penggunaan teknologi informasi internet sebagai media sosial  

dapat mempermudah untuk berdiskusi secara musyawarah mencapai 

mufakat antara satu orang maupun beberapa orang dengan yang lainnya. 

Penggunaan teknologi informasi internet juga dapat 

membangkitkan asumsi, reaksi dan harapan bagi yang berkomentar ketika 

dikomentari, hal ini membuat orang yang pertama reaktif untuk menjawab 

komentar maupun berkesimpulan.
126

 

Internet sebagai media sosial yang merupakan salah satu jenis 

teknologi informasi adalah sebuah jaringan yang menghubungkan jutaan 

orang yang tersebar di seluruh dunia, siapa pun dapat terkoneksi ke dalam 

jaringan internet ini.
127

 

Penggunaan teknologi informasi internet banyak memberikan 

dampak positif pada pengguna. Namun, dibalik dampak positif yang bisa 

diperoleh, internet juga membawa dampak negatif.  

a. Dampak Positif Penggunaan Internet. 

Adapun dampak positif yang dapat diperoleh dari penggunaan 

teknologi informasi melalui internet sebagai berikut : 
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1) Internet dapat memberi kemudahan dalam memperoleh informasi. 

2) Internet dapat memungkinkan siapa pun mengakses berita-berita 

terkini melalui koran-koran elektronik seperti Republika online dan 

kompas.com  ataupun  melalui sumber lain seperti CNN News.  

3) Internet dapat memuat beberapa hasil riset dalam bentuk abstraksi 

atau terkadang dalam bentuk makalah lengkap, majalah, katalog, atau 

bahkan buku juga dapat diperoleh secara online. 

4) Internet dapat mendukung transaksi dan operasi bisnis atau yang 

dikenal dengan sebutan e-Business. 

5) Internet dapat dimungkinkan untuk melakukan pembelian barang 

online. 

6) Internet dapat menangani berbagai aktivitas baru seperti : 

a) Sistem pembelajaran jarak jauh (e-learning), yang memungkinkan 

kuliah secara online atau melakukan diskusi dalam kelas jarak jauh. 

b) Sistem telepon dengan biaya murah. 

c) Pencarian lowongan kerja. 

d) Transfer uang.
128

 

 

 

 

 

b. Dampak Negatif Penggunaan Internet. 

Sedangkan dampak negatif yang diakibatkan oleh penggunaan 

Teknologi Informasi  melalui internet sebagai berikut: 

                                                             
128
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1) Internet dapat membuat orang mudah untuk menjiplak karya orang 

lain untuk menjadi plagiator. 

2) Internet dapat membuat orang melakukan kejahatan penggunaan kartu 

kredit. 

3) Internet dapat membuat kerusakan sistem melalui virus. 

4) Internet dapat menayangkan pornografi yang merusak generasi muda. 

5) Internet dapat membuat kemudahan dalam melakukan agitasi.
129

 

 

8. Penggunaan Teknologi Informasi Whatsapp. 

Penggunaan teknologi informasi whatsapp sebagai media sosial 

dalam penyampaian pesan berupa teks yang dilakukan secara perorangan 

maupun bergrup pada era milenial banyak digemari. Namun sejauhmana 

penggunaan teknologi informasi whatsapp oleh penggunanya dapat dilihat 

permasalahan seberapa besar pemanfaatan whatsapp sebagai media 

komunikasi
130

 dan kesenangan dalam penyampaian teks di masyarakat.
131

 

Berdasarkan hasil penelitian Trisnani pada tahun 2017 dalam 

artikel yang ditulis di jurnal Komunikasi, Media dan Informatika
132

 

menjelaskan bahwa whatsapp paling dominan digunakan, pada saat ini, 

whatsapp digunakan untuk bersilaturrahim, sebagai sarana untuk 
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penyampaian pesan sangat efektif baik kepada individu, kelompok maupun 

organisasi di tingkat pemerintahan paling tinggi hingga sampai yang 

terendah, seperti yang disampaikan bapak Sunardi. 

Bapak Sunardi sebagai kepala kelurahan Rambiga Kecamatan 

Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat menjelaskan: 

“Penggunaan teknologi informasi whatsapp selalu dimanfaatkan. 

Masyarakat yang memiliki aplikasi whatsapp berinisiatip untuk 

membentuk sebuah kelompok yang bernama kelompok “Rambigu 

Maju” dengan anggotanya semua kepala lingkungan dan tokoh 

masyarakat, serta tidak membatasi, sehingga siapa pun boleh 

masuk. Tujuannya informasi apa saja boleh disampaikan melalui 

whatsapp dalam group ini”.
133

 

 

 

9. Penggunaan Teknologi Informasi Facebook. 

1) Pengertian Facebook. 

Facebook adalah salah satu website jaringan sosial yang 

sekarang sedang meningkat popularitasnya dan jumlah anggotanya 

meningkat tajam dalam waktu yang singkat.
134

 

Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna 

dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, kampus, dan 

daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain.
135

 

Facebook adalah situs jejaring sosial (social networking) atau 

disebut juga layanan jaringan sosial secara online, yang memungkinkan 
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penggunanya saling berinteraksi dan berbagi informasi diseluruh 

dunia.
136

 

 

2) Dampak Positif Penggunaan Facebook. 

Menurut Muhammad Hanafi, dampak positif penggunaan 

teknologi informasi melalui facebook sebagai berikut : 

1) Mengetahui potensi diri. 

2) Media promosi. 

3) Sarana diskusi. 

4) Sebagai alat promosi. 

5) Dapat berinteraksi dengan teman secara mudah. 

6) Mempererat silaturrahim dengan teman. 

7) Dapat bertukar pikiran dengan sangat mudah. 

8) Dapat saling bertukar informasi.
137

 

 

 

 

 

3) Dampak Negatif Penggunaan Facebook. 

Sedangkan dampak negatif penggunaan Teknologi Informasi 

melalui facebook sebagai berikut : 

1) Akibatnya tidak perduli dengan orang lain dan orang yang ada 

disekitarnya, dikarenakan kecanduan maupun asyik dengan dunianya 

sendiri. 
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2) Akibatnya dapat mengurangi sikap bersosialisasi dengan lingkungan. 

3) Akibatnya membuat menghamburkan uang, dikarenakan sudah habis 

paketnya maka perlu untuk diisi semula, yang tentunya menggunakan 

uang. Begitulah seterusnya habis, uang lagi yang dipakai untuk 

membelinya. 

4) Akibatnya dapat mengganggu kesehatan diri, dikarenakan terlalu 

banyak duduk di depan monitor tanpa melakukan kegiatan apapun, 

tidak pernah berolahraga sangat beresiko bagi kesehatan, penyakit 

akan mudah datang, terlambat makan dan tidur tidak teratur. 

5) Akibatnya berkurangnya waktu belajar, dikarenakan terlalu lama 

bermain facebook akan mengurangi jatah waktu belajar. 

6) Akibatnya kurangnya perhatian untuk keluarga di rumah. 

7) Akibatnya dapat terjadi penipuan, dikarenakan facebook juga rawan 

penipuan.
138

 

Menurut penulis, di era teknologi informasi, kedua jenis ini baik 

teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi sudah menjadi bagian 

dari gaya hidup.  Penyebab dari gaya hidup inilah, akhirnya teknologi 

informasi dalam perwalian akad pernikahan sudah ada yaitu pernikahan 

yang komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan komputer di tempat yang 

berbeda, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau 

network dan menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantunya.  
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BAB  IV 

ESENSI MAQASHID AL-SYARI’AH 

 

Menurut Ghofar Shidiq, dalam abstrak yang ditulis dijurnal yang 

berjudul Teori Maqāshid al-Syariah Dalam Hukum Islam, menjelaskan 

permasalahan tentang Maqāshid al-Syariah adalah suatu kajian yang penting 

dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama dan pakar hukum 

Islam. Sebagian ulama menempatkan kajian Maqāshid al-Syariah ke dalam kajian 

ushul fiqh, dan ulama lain menempatkan sebagai materi tersendiri serta diperluas 

ke dalam kajian filsafat hukum Islam  

Semua perintah dan larangan Allah SWT dalam al-Qur’an, maupun 

suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan 

didapatkan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-

sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi 

umat manusia. Surah al-Anbiya’ ayat 107 tentang tujuan Nabi Muhammad SAW 

diutus yang berbunyi: 

!$ tΒ uρ š�≈ oΨù=y™ö‘r& āω Î) Zπ tΗôqy‘ šÏϑn=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪     

Artinya: 107. Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam. 

 

Esensi surah al-Anbiya ayat 107 di atas, menunjukkan rahmat untuk 

seluruh alam dalam ayat diartikan dengan kemaslahatan umat. Secara sederhana 

maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh 

rasio. Diterima oleh rasio memberi makna bahwa rasio itu dapat mengetahui dan 

memahami motif dibalik istinbath hukum, karena mengandung kemaslahatan 
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umat manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah SWT atau dengan 

jalan rasionalisasi.1 

Berdasarkan sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, juga dapat 

diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk 

mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.2  

 Menurut Alaiddin Koto dalam buku Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih 

menjelaskan bahwa dipandang dari sudut alam adalah apa-apa yang selain Allah 

SWT. Oleh sebab itu, kerasulan Muhammad SAW tersebut tidak hanya untuk 

manusia semata melainkan juga untuk makhluk Allah SWT lainnya. Demikian, 

makhluk lain itu pada umumnya diciptakan Allah SWT untuk manusia, inti pokok 

syariat Allah SWT adalah untuk manusia.3 

Maqashid al-Syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian 

hukum Islam. Pentingnya Maqāshid al-Syariah, para ahli teori hukum menjadikan 

Maqāshid al-Syariah sebagai sesuatu yang dipahami oleh mujtahid yang ingin 

melakukan ijtihad. Inti dari kajian Maqāshid al-Syariah terdapat dalam kaidah 

jalb al-mashalih wa daf’ al-mafasid yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus 

menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah 

yang sepadan dengan inti Maqāshid al-Syariah adalah maslahat, karena istinbath 

hukum dalam Islam bermuara kepada maslahat.4 

                                                           
1Ghofar Shidiq, Teori Maqashid al-Syari’ah Dalam Hukum Islam, Dosen Fakultas 

Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 Juni-
Agustus 2009, hlm. 117. 

2Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 
hlm. 121. 

3 Ibid. 
4Ghofar Shidiq, Op.Cit., hlm. 117-118. 
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Allah SWT sebagai syari’ (yang menetapkan syariat) tidak menciptakan 

hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan 

dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa 

tujuan syariat adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syariat 

semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. 

Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah 

pasti bukan ketentuan syariat.5 

Perubahan-perubahan masyarakat yang dihadapi umat Islam di era 

modern telah memunculkan sejumlah masalah serius yang berhubungan dengan 

hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaharu dalam 

menjawab permasalahan terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian tentang 

pembaharuan hukum Islam, disimpulkan bahwa metode yang dikembangkan para 

pembaharu Islam dalam menjawab permasalahan masih bertumpu pada 

pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip takhayyur dan 

talfiq.
6
 

Menjadi kebutuhan yang sangat penting agar para pembaharu hukum 

Islam di era modern merumuskan suatu metodologi sistematis yang memiliki akar 

                                                           
5Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Dapat juga dilihat Khairul Umam, Ushul Fiqih, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2001), hlm. 127. Lihat juga Ghofar Shidiq, Teori Maqāshid al-Syari’ah Dalam 

Hukum Islam, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Jurnal Sultan 
Agung, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm.118. 

6J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, (London, University of London 
Press, 1982), hlm. 42. Lihat juga Ghofar Shidiq, Teori Maqāshid al-Syari’ah Dalam Hukum Islam, 

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV 
No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm.118. 
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Islam yang kokoh agar menghasilkan hukum yang komprehensif, berkembang dan 

konsisten.7 

Abu Ishak al-Syathiby dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Ushul al-

Syari’ah menjelaskan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah 

untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.8  Hal ini dapat penulis 

ilustrasikan dengan penggunaan tabel di bawah ini: 

Tabel 13 

Konsep Maqāshid al-Syari’ah  

 

 

 

 

 

 

 
Sumber Data: Abu Ishak al-Syathiby, al-Muwafaqat fi Ushul fi Ushul al-Syari’at. Lihat 

juga Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih. 

 
Kemaslahatan dapat terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang 

bersifat dharuriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia 

itu sendiri. Penjelasan di atas dapat penulis pahami agar pemahaman lebih mudah 

penulis buat dalam bentuk tabel 14 di bawah ini: 

 

 

                                                           
7John L. Esposito,  Women in Muslim Family Law, (Syracuse: Syracuse University 

Press, 1982), hlm. 101. Lihat juga Ghofar Shidiq, Teori Maqāshid al-Syari’ah Dalam Hukum 

Islam, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Jurnal Sultan Agung, Vol 
XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm.118. 

8Abu Ishak al-Syathiby, al-Muwafaqat fi Ushul fi Ushul al-Syari’at, (Beirut: Dār al-
Ma’rifah, 1975), hlm. 6. 

Maqāshid al-Syari’ah  

(tujuan pokok disyariatkan hukum Islam) 

Untuk kemaslahatan manusia 

Di dunia Di akhirat 
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Tabel 14 

Kemaslahatan Dapat Terwujud 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Abu Ishak al-Syathiby, al-Muwafaqat fi Ushul fi Ushul al-Syari’at. Lihat juga 

Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih. 

 

 

A. Defenisi Maqāshid al-Syari’ah       

1. Defenisi Māqashid al-Syari’ah Secara Etimologi. 

Maqāshid al-syari’ah merupakan cara pengembangan ijtihad bagi 

mujtahid di era modern ini. Maqāshid al-syari’ah terdiri dari dua kata 

“maqāshid” (مقاسد) dan ”al-syari’ah” (الشرعىة). Maqāshid merupakan 

bentuk jama’ dari “maqshad” yang berarti maksud dan tujuan. Maqshid 

merupakan derivikasi dari kata kerja “qashada-yaqshudu” (يقصد - قصد ) 

yang artinya beragam makna seperti: Menuju suatu arah, tujuan, tengah-

tengah, adil dan tidak melampai batas.9  

Berdasarkan defenisi Māqashid al-Syari’ah secara etimologi di 

atas, dapat penulis simpulkan defenisi Māqashid al-Syari’ah secara bahasa 

ada 6 (enam) macam maknanya yaitu: maksud dan tujuan, menuju suatu 

arah,  tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas. 

                                                           
9Ahmad Imam Mawardi, Fikih Minoritas, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 178-179 

Dapat Terwujud 

Terpeliharanya 
kebutuhan 

Dharuriyat 

Terpelihara 
kebutuhan Hajiyat 

Terealisasinya 
kebutuhan  

Tahsiniyat 

Kemaslahatan 
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2. Defenisi Māqashid al-Syari’ah Dalam al-Qur’an. 

Makna-makna Māqashid al-Syari’ah dalam penggunaan kata 

qashada dan derivasinya dalam al-Qur’an, diartikan mudah, lurus dan 

sedang. Makna mudah tercantum di dalam Q.S. al-Taubah ayat 42.  

9sθ .x%βt ãt�{ÊZ$ %s�Ìƒ7Y$ ρu™y�x�\# %s$¹Ï‰Y# ω^?7̈tèãθ8x ρu9s≈3Å. /tèã‰yNô ãt=n�öκÍΝã 
èπ¤)’±9$# 4 šχθ à�Î=ós u‹y™uρ «! $$ Î/ Èθs9 $ oΨ ÷èsÜtFó™$# $ uΖô_ t�sƒ m: öΝä3 yètΒ tβθä3 Î=öκç‰ 

öΝåκ|¦à�Ρ r& ª! $#uρ ãΝn=÷è tƒ öΝåκ̈Ξ Î) tβθç/É‹≈ s3 s9 ∩⊆⊄∪     

42. Artinya: Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang 

mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, 

pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu 

Amat jauh terasa oleh mereka. mereka akan bersumpah 

dengan (nama) Allah: "Jikalau Kami sanggup tentulah Kami 

berangkat bersama-samamu." mereka membinasakan diri 

mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya 

mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. 

 

Makna sedang atau pertengahan tercantum dalam Q.S. al-Fatir ayat 32. 

§ΝèO $ uΖøOu‘ ÷ρr& |=≈ tGÅ3ø9 $# tÏ% ©!$# $ uΖøŠx�sÜô¹$# ô ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟßγ ÷ΨÏϑsù ÒΟ Ï9$ sß ÏµÅ¡ ø�uΖÏj9 

ρuΒÏ]÷κåΝ Β•)øFtÁÅ‰Ó ρuΒÏ]÷κåΝö ™y$/Î,7 /Î$$9ø‚y�ö�u≡NÏ /Î*ÎŒøβÈ #$!« 4 Œs≡9Ï�š δèθu #$9ø�xÒô≅ã 
ç�� Î7x6 ø9 $# ∩⊂⊄∪     

32. Artinya:  Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang 

Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara 

mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di 

antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka 

ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin 

Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar. 

 

Makna lurus tercantum di dalam Q. S. al-Nahl ayat 9  

ρuãt?n’ #$!« %sÁó‰ß #$9¡¡6Î‹≅È ρuΒÏΨ÷γy$ _y$!←Í�Ö 4 ρu9sθö ©x$!u ;mλo‰y16àΝö &rdøΗuèÏš ∪∩     
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9. Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di 

antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia 

menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada 

jalan yang benar). 

 

Makna tengah-tengah diantara dua ujung terlihat pada Qs. Lukman ayat 19. 

ô‰ÅÁ ø%$#uρ ’Îû š�Í‹ ô±tΒ ôÙàÒ øî$#uρ ÏΒ y7Ï?öθ |¹ 4 ¨βÎ) t� s3Ρr& ÏN≡ uθ ô¹F{ $# ßNöθ |Á s9 

Î�� Ïϑptø: $# ∩⊇∪     

19. Artinya: Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah 

suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai. 

 

Sedangkan syariah  secara etimologi diartikan dengan kalimat 

اليالماء تحدر للواضع  (jalan menuju sumber air).10 Arti ini merupakan sebuah 

konotasi sebagai jalan kearah sumber kehidupan. Defenisi Māqashid al-

Syari’ah dalam al-Qur’an terdapat 3 (tiga) makna yaitu makna mudah, 

makna sedang atau pertengahan, dan makna lurus. 

 
3. Defenisi Māqashid al-Syari’ah Menurut Para Ulama. 

Menurut makna terminologi maqāshid al-syariah diartikan 

beragam oleh para ulama meskipun substansinya sama. Digolongan ulama 

klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan arti yang konkrit dan 

komprehensif tentang maqāshid al-syariah.  

Definisi mereka cenderung mengikuti makna etimologi dengan 

menyebutkan padanan-padanan makna. Seperti al-Bannani mendefinisikan 

Maqāshid al-syariah dengan hikmah hukum. al-Asnawi mendefinisikan 

dengan tujuan-tujuan hukum. al-Samarqandi mengartikan dengan makna-

                                                           
10

 Ibn Mansur al-Afriqy, Lisan al-A’rab (Beirut: Dar al-Sadr, t.th) Jilid VII. hlm. 175 
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makna hukum. Begitu pula al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn Hajib 

mendefinisikan Maqāshid al-syariah dengan menggapai manfaat. 

Beragamnya definisi ini karena mendudukkan maqāshid al-syariah dengan 

hikmah illat, tujuan atau niat dan kemaslahatan.11  

Defenisi Maqashid al-Syari’ah menurut 7 (tujuh) ulama di atas, 

terdapat tambahan 4 (empat) makna defenisi Māqashid al-Syari’ah secara 

etimologi yaitu hikmah hukum, tujuan-tujuan hukum, makna-makna hukum, 

dan menggapai manfaat. Penulis menyimpulkan bahwa ada 11 (sebelas) 

macam makna dari defenisi Māqashid al-Syari’ah secara etimologi yaitu: 

a. Maksud dan tujuan 

b. Menuju suatu arah 

c. Tengah-tengah 

d. Adil 

e. Tidak melampaui batas 

f. Mudah 

g. Lurus 

h. Hikmah hukum 

i. Tujuan-tujuan hukum 

j. Makna-makna hukum 

k. Menggapai manfaat. 

 

 

                                                           
11Ahmad Imam al-Mawardi, Fikih Minoritas, Fiqih al-Aqalliyat dan evolusi Maqāshid 

al-Syariah dari konsep ke pendekatan (Yogyakarta: LkiS, 2010) hlm. 180 
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B. Penggalian Hukum Melalui Maqāshid al-Syariah.  

Menurut Imam al-Haramain al-Juwaini (Abd al-Malik ibn Yusuf al-

Juwaini) dapat dikatakan sebagai ahli ushul fiqih pertama yang menekankan 

pentingnya mengetahui atau memahami maqāshid al-Syariah dalam 

menetapkan hukum Islam. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu 

menetapkan hukum dalam Islam sebelum memahami benar-benar tujuan Allah 

SWT mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.  

 
1. Tingkatan Māqashid al-Syari’ah Menurut Yusuf al-Qardawi. 

Menurut Yusuf al-Qardawi maqāshid al-syari’ah terbagi ke dalam 

tiga tingkatan, yaitu: 

a. al-Dharuriyyat (primer). 

Ghofar Shidiq menjelaskan bahwa tingkatan pertama, kebutuhan al-

Dharuriyyat ialah kebutuhan manusia yang sangat tergantung padanya, 

baik aspek diniyah atau agama maupun aspek duniawi. Hal ini 

merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan 

manusia. Tidak ada kebutuhan al-Dharuriyyat ini bisa membuat 

kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat 

menjadi rusak. Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi.  

Di dalam Islam, maslahat al-Dharuriyyat ini di jaga dari dua sisi: 

Pertama, realisasi dan perwujudannya, dan Kedua, memelihara 

kelestariannya. Memelihara agama (Hifz al-Din) dengan merealisasikan 

dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga 
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kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh 

Islam.12 

 
b. al-Hajiyyat (sekunder)13 

Tingkatan kedua, kebutuhan al-hajiyat ialah kebutuhan-

kebutuhan sekunder, tidak terwujudkan tidak sampai mengancam 

keselamatannya akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan 

segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan) seperti 

dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai dari kepedulian 

syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Jenis maqāsid ini dalam bidang 

ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad 

mudharabhah, muzara’ah, musaqat dan bai’ salam, serta berbagai 

aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan 

dan menghilangkan kesulitan.14 

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum 

rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam 

menjalankan perintah-perintah taklif. Islam membolehkan tidak berpuasa 

bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti 

pada hari yang lain dan halnya dengan orang yang sedang sakit. 

Kebolehan meng-qasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hajiyat ini. 

                                                           
12 Ghofar Shidiq, Teori Maqāshid al-Syariah Dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung 

Vol. XLIV N0. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 123-124. 
13

Yusuf Qardhawi, Fiqih Maqāshid Syariah; Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan 

Aliran Liberal, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), hlm. 22 
14 Ibid., hlm. 22 
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c. al-Tahsiniyyat (tersier)15 

Tingkatan ketiga, kebutuhan al-tahsiniyat ialah tingkat 

kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi 

salah satu dari 5 (lima) pokok di atas dan tidak pula menimbulkan 

kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal 

yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan 

tuntutan moral dan akhlak.  

Tingkatan al-tahsiniyyat  mencakup kesopanan dalam bertutur 

dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. 

Tingkatan kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah 

estetika dan etika, masuk dalam katagori ini ajaran tentang kebersihan, 

berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga 

penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan 

sekunder. Dalam berbagai bidang Allah SWT mensyariatkan hal-hal 

yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Islam menganjurkan 

berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah 

sunnah.16 

 
2. Perwujudan Maslahat Menurut Imam al-Ghazali. 

Maslahat menurut Imam al-Ghazali17 dicapai dengan cara menjaga 

5 (lima) kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu : 

 

                                                           
15Yusuf Qardhawi, Fiqih Maqāshid Syariah; Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual 

dan Aliran Liberal, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), hlm. 22 
16 Ibid., hlm. 23 
17al-Ghazali, al-Mustashfa min Ilm al-Ushul, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 251.  
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a. Memelihara agama (Hifz al-Din). 

Memelihara agama (Hifz al-Din) merupakan dharūriyyāt yang 

terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Sebagaimana firman Allah 

SWT : 

$tΒuρ àMø) n=yz £Ågø:$# }§ΡM} $# uρ āωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪     

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku”. 

 

Realisasi upaya memelihara agama dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, di antaranya: 

1) Beriman kepada Allah SWT, mencintai-Nya, mengagungkan-Nya, 

mengetahui asmā dan sifat Allah SWT. 

2) Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, terus 

mendakwahkannya. 

3) Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya’ 

4) Memerangi orang-orang yang murtad. 

5) Mengingatkan dari perbuatan bid’ah dan melawan ahlul bid’ah.18 

b. Memelihara jiwa (Hifz al-Nafs). 

Memelihara jiwa (Hifz al-Nafs) juga termasuk dharūriyat-al-

khams, dan memelihara agama (Hifz al-Din) tidak akan bisa tegak 

dengan tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Menegakkan al-Diin, 

artinya, menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan al-Diin ini. Untuk 

menjaga dan memuliakan jiwa-jiwa ini, Allah SWT berfirman : 

                                                           
18 Ibnu Taimiyyah, Maqâshidusy-Syarî’ah, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 448-458 
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tÏ%©! $# !# sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈ |¹r& ×πt7Š ÅÁ •Β (# þθä9$s% $ ¯Ρ Î) ¬! !$̄Ρ Î) uρ Ïµø‹s9 Î) tβθãèÅ_≡ u‘ 

∩⊇∈∉∪     

Artinya: (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". 

 
Inna lillahi (sesungguhnya kita milik Allah SWT) dengan 

demikian, kita ini milik Allah SWT, tidak boleh berbuat sewenang-

wenang atas diri kita, tidak boleh menyengaja melukai tangan sendiri lalu 

berkata “ini tangan saya, saya bebas melakukan apa saja terhadapnya”. 

Apalagi sampai mengatakan “ini adalah jiwaku, saya ingin membunuh 

diri atau menjatuhkan diri dari gunung, atau meminum racun”, maka 

semua ini tidak boleh, karena termasuk berbuat sewenangwenang pada 

sesuatu yang bukan miliknya. 

Secara ringkas, hifzh al-Nafs dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, di antaranya: 

1) Pada saat darurat (sangat terpaksa), wajib memakan apa saja demi 

menyambung hidup, meskipun yang ada saat itu sesuatu yang haram 

pada asalnya. 

2) Memenuhi kebutuhan diri, berupa makanan, minuman dan pakaian. 

3) Mewajibkan pelaksanaan qishash (hukum bunuh bagi yang 

membunuh, jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya) dan 

mengharamkan menyakiti atau menyiksa diri.19 

                                                           
19 Ibid., hlm. 462-465. 
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c. Memelihara akal (Hifz al-Aql) 

Sarana untuk memelihara akal (Hifz al-Aql) ialah ilmu. Kalimat 

wahyu pertama kali yang sampai kepada Rasulullah SAW dan 

menyentuh telinga Rasulullah SAW adalah kalimat iqra’ (bacalah!), 

setelah itu kalimat: 

zΟ ¯=tæ z≈ |¡ΣM} $# $tΒ óΟs9 ÷Λ s>÷è tƒ ∩∈∪     

Artinya: “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”.
20

 

 

Membaca merupakan jalan mendapatkan ilmu, meskipun bukan 

jalan satu-satunya, akan tetapi membaca merupakan jalan terpenting.21 

 
d. Memelihara keturunan (Hifz al-Nasl). 

Di antara dharūriyyātul-khams yang dipelihara dan dijaga dalam 

syari’at, yaitu memelihara keturunan. Allah SWT berfirman : 

Ÿωuρ (#θç/t� ø)s? #’oΤ Ìh“9 $# ( …çµ̄ΡÎ) tβ% x. Zπ t± Ås≈sù u !$ y™uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪     

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang 

buruk”. 

Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan dari perbuatan 

zina, maka syari’at memperbolehkan dan menganjurkan pernikahan 

poligami. Memelihara keturunan (Hifz al-Nasl) dapat dilakukan cara 

diantaranya: 

                                                           
20Q.S. al-Alaq [96] : 5 
21 Ibnu Taimiyah, Ibid., hlm. 467-468. 
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1) Pemeliharaan keturunan (Hifz al-Nasb) ini, dapat dilihat dari  

anjuran untuk melakukan pernikahan. 

2) Persaksian dalam pernikahan. 

3) Kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, 

termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak. 

4) Mengharamkan pernikahan dengan pezina. 

5) Melarang memutuskan untuk thalaq jika tidak karena terpaksa. 

6) Mengharamkan ikhtilāth.22 

 
e. Memelihara harta (Hifz al-Māl).23 

Memelihara harta (hifz al-Māl) merupakan bagian terakhir dari 

dharuriyātul-khams yang dijaga oleh syari’at. Yakni sesuatu yang 

menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan, yaitu menjaga 

harta. Sebagaimana firman Allah  SWT: 

Ÿω uρ (#θè?÷σ è? u !$yγ x� �¡9$# ãΝ ä3s9≡uθ øΒr& ÉL©9$# Ÿ≅ yè y_ ª!$# ö/ä3s9 $Vϑ≈ uŠ Ï% 

öΝ èδθè%ã—ö‘ $# uρ $pκ� Ïù öΝ èδθ Ý¡ø.$# uρ (#θä9θ è%uρ öΝçλ m; Zω öθs% $]ùρ â÷ ÷ê̈Β ∩∈∪     

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 

berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. 
 

                                                           
22 Ibid., hlm. 473-478. 
23

Ibid. Lihat juga Ghofar Shidiq, Teori Maqāshid al-Syari’ah Dalam Hukum Islam, 

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV 
No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 122. 
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Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang 

belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta 

bendanya. Maksudnya, kemapanan keberadaan manusia ialah dengan 

harta. Oleh karenanya terdapat perintah mengeluarkan zakat, shadaqah. 

Zakat merupakan hak Allah SWT, sehingga orang yang berhak 

menerimanya terjaga dan harta yang mengeluarkannya juga menjadi 

bersih dan suci. 

Realisasi dari memelihara harta (hifz al-Māl) dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

1) Islam mewajibkan beramal dan berusaha. 

2) Memelihara harta manusia dalam kekuasaan mereka. 

3) Islam menganjurkan bershadaqah, memperbolehkan jual beli dan 

hutang-piutang. 

4) Islam mengharamkan perbuatan zhalim terhadap harta orang lain dan 

wajib menggantinya. 

5) Kewajiban menjaga harta dan tidak menyia-nyiakannya.24  

 
3. Konsep Maslahat Menurut Izz al-Din Ibn Abd al-Salam. 

Amir Mu’alim dan Yusdani menjelaskan bahwa pemikir dan ahli 

teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqāshid al-

syariah adalah Izz al-Din ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi’iyah. Izz al-

din ibn Abd al-Salam lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep 

maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik 

                                                           
24 Ibid., hlm. 481-487.  
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manfaat. Menurut Izz al-din ibn Abd al-Salam taklif bermuara pada 

terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izz al-din ibn Abd al-

Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan 

inti pembahasan dari maqāshid al-syariah.
25

 

 

4. Aspek Yang Terkandung Dalam Maqāshid al-Syari’ah. 

Amir Mu’alim dan Yusdani menjelaskan substansi dari maksud 

maqāshid al-syariah mengandung beberapa aspek. 

a. Tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. 

Aspek ini merupakan muatan dan hakikat maqāshid al-syariah. 

b. Syariat sebagai sesuatu yang dipahami.  

Aspek ini berkaitan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami 

sehingga mencapai kemaslahatan yang dikandungnya. 

c. Syariat sebagai hukum taklif yang dilakukan.  

Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariat dalam 

rangka mewujudkan kemasalahatan terutama kemampuan manusia untuk 

melaksanakannya. 

d. Tujuan syariat adalah membawa manusia berada dalam lingkaran hukum. 

Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf 

di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah SWT.26 

 

                                                           
25Amir Mu’alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII 

Press, 2001), hlm. 51.  
26 Ibid, hlm. 123  
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C. Metode Maqāshid al-Syariah Menurut al-Syathibi. 

Asafri Jaya Bakri menjelaskan bahwa al-Syathibi mempergunakan 

kata yang berbeda-beda berkaitan dengan almaqāsid. Kata-kata itu ialah 

maqāsid al-syariah, al-maqāsid al-syar’iyyah, dan maqāsid min syar’i al-

hukm. Beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan 

hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.27 

Menurut al-Syatibi, maqāshid al-syariah diartikan: Sesungguhnya 

syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan 

akhirat.
28

 Maqāshid al-syariah al-Syatibi, dapat disimpulkan adalah: hukum-

hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.29 

 
1. Penekanan Maqāshid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi. 

a. Kandungan ayat al-Qur’an. 

Menurut Asafri Jaya Bakri, penekanan maqāshid al-syariah al-

Syathibi secara umum bertolak dari kandungan ayat al-Qur’an yang 

menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan, 

seperti Qs. an-Nisa: 165, Qs. al-Anbiya: 107, Qs. Hud: 7, Qs. al-Zariyat: 

56, al-Mulk: 2, Qs. al-Maidah: 6, Qs. al-Ankabut: 45, Qs. al-Haj: 39 dan 

Qs. al-Baqarah: 179.  

Berdasarkan ayat-ayat ini al-Syatibi mengatakan bahwa 

maqāshid al-syariah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek 

                                                           
27Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqāsid syaro’ah Menurut asy-Syathibi(Jakarta: PT. Raja 

Grafindo3 Persada, 1996), h. 63-64 
28al-Syatibi, al-Muaffaqat fi-Ushul Syariah (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th) Jilid I 

hlm. 21 
29al-Syatibi, al-Muaffaqat fi-Ushul Syariah (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), Jilid II. 

hlm. 54.  
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hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan 

hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, 

dapat dianalisis melalui maqāshid al-syariah melihat dari ruh syariat dan 

tujuan umum dari Islam.  

 
b. Kandungan al-Sunnah 

Tentang sunnah al-Syatibi juga menjelaskan sunnah adalah 

segala sesuatu yang diperoleh dari nabi, yakni hal-hal yang tidak 

dijelaskan di dalam al-Qur’an. Sunnah merupakan bayan terhadap al-

Qur’an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur’an terlebih dahulu 

dicari uraiannya dalam sunnah. Artinya sunnah juga merupakan dasar 

konsep maqāshid al-syariah.30 

Pembahasan tentang maqāshid al-syariah secara khusus, sistematis 

dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat yang 

sangat terkenal itu. al-Syathibi secara tegas dalam kitabnya al-Muwafaqat 

mengatakan bahwa tujuan Allah SWT menciptakan hukum-hukum-Nya 

adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia 

maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum mengarah pada realisasi 

tujuan hukum tersebut. 

Asmuni menjelaskan menurut al-Syathibi yang dimaksud dengan 

al-maslahah
31 dalam pengertian syari’ mengambil manfaat dan menolak 

                                                           
30

Asyafri Jaya Bakri, Konsep maqāshid al-syariah menurut al-Syatibi (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1996) hlm. 65-68 

31Oleh Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 
Islam Indonesia Yogyakarta kemaslahatan ini didefinisikan sebagai segala bentuk keadaan, baik 
material maupun non material, yang mampu  meningkatkan kedudukan manusia sebagai mahluk 
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mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi 

dalam rangka memelihara hak hamba. Sehubungan dengan hal inilah, 

justifikasi pendapat al-Syathibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat 

menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh 

menjadi subjek atas syariat.  

 
2. Kriteria Maslahat Menurut al-Syatibi. 

Dalam kutipan Asmuni, Menurut al-Syatibi ada 2 (dua) kriteria 

maslahat (dlawabith al-maslahat) sebagai batasan yaitu:  

a. Maslahat bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan 

membuatnya tunduk pada hawa nafsu.  

b. Maslahat bersifat universal (kulliyah).32 

 
3. Pembagian Maqāshid al-Syariah Menurut al-Syatibi. 

Dalam al-Muwafaqat, al-Syathibi membagi maqāsid al-Syari’ah 

dalam 2 (dua) bagian penting, yakni : 

a. Maksud syari’ (qashdu al-syari’)  

b. Maksud mukallaf (qashdu al-mukallaf).  

 

4. Tujuan-Tujuan Syariat dalam Maqāshid al-Syari’ah Menurut al-

Syatibi.   

Tujuan-tujuan syariat dalam Maqāshid al-Syariah menurut al-

Syathibi ditinjau dari 2 (dua) bagian yaitu: 

                                                                                                                                                               

yang palingmulia. Menurut Tim ini, dalam al-Qur’an maslahat banyak disebut dengan istilah 
manfaat, atau manafi’. 

32Asmuni, Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqāsid Menuju Ijtihad yang 

Dinamis,dikutip dari www.yusdani.com. di akses pada 22 Oktober 2011 
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a. Berdasar pada tujuan Allah SWT selaku pembuat syariat.  

b. Berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat.  

Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Allah SWT 

dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Allah SWT 

bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani 

syariat dapat melaksanakan, kedua, agar mereka memahami esensi hikmah 

syariat tersebut. 

Ulama al-Syathibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam 

konteks al-maqāsid mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-

undang (Syari’) adalah tahqiq masalih al-khalqi (merealisasikan 

kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban syari’at dimaksudkan 

untuk memelihara al-maqāsid.
33 

Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk 

mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (jalbul mashalih 

wa dar’u al-mafasid). Aturan-aturan hukum yang Allah SWT tentukan 

hanyalah untuk kemaslahatan manusia. 

 
5. Teori Nazariyyah I’tibar al-Māl Menurut al-Syatibi. 

Menurut Ulama al-Syathibi, seorang mujtahid berkewajiban 

memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari al-

Qur’an atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek 

hukum. Hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan 

pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudaratan, 

                                                           
33

Ibid. 
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mujtahid itu  mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga 

kemudaratan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah 

yang dikenal dengan sebutan nazariyyah i’tibar al-ma’al. 

D. Unsur-Unsur Maqāshid al-Syariah Menurut al-Syatibi. 

1. Unsur Pokok dalam Maqāshid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi.  

Kemaslahatan akan terwujud, manakala 5 (lima) unsur pokok 

(ushul al-Khamsah) dapat dipelihara, unsur-unsur penting yang 

dimaksudkan al-Syatibi itu yaitu: 

a. Memelihara agama (Hifz al-Din). 

b. Memelihara jiwa (Hifz al-Nafs). 

c. Memelihara keturunan (Hifz al-Nasl). 

d. Memelihara akal (Hifz al-Aql). 

e. Memelihara harta (Hifz al-Māl).  

Unsur-unsur pokok ini tidak didapatkan dalam kehidupan jika 

kemaslahatan tidak dapat diperoleh. Kemudian sebagai usaha mewujudkan 

dan memelihara lima unsur pokok ini al-Syatibi membagi al-maqāshid al-

syariah atau tujuan syariah kepada beberapa tingkatan. 

 
2. Tingkatan Maqāshid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi. 

al-Syatibi membagi Maqāshid al-Syari’ah kepada 3 (tiga) tingkatan 

yaitu: 
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a. al-Maqāshid al-Dharuri ( الضررى). 

al-Maqāshid al-Dharuri adalah: sesuatu yang ada didapatkan 

manusia, dan manusia akan mengalami kesulitan kebutuhan jiwa, akal, 

harta, dan keturunan tidak dipenuhi. 

b. Maqāshid al-Hajiyat (الحجيات). 

Maqāshid al-Hajiyat adalah sesuatu yang diperlukan dalam 

kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuriy, kebutuhan itu 

tidak terpenuhi tidak akan sampai menyulitkan kehidupan manusia. 

Keberadaannya tidak lebih hanya memberikan kemudahan bagi manusia. 

c. Maqāshid al-Tahsiniyat (التحسنيات ). 

Maqāshid al-Tahsiniyat adalah sesuatu sebaiknya ada untuk 

memperindah dan melengkapi kehidupan manusia. Tanpa terpenuhinya 

kebutuhan tersebut, tidak akan merusak kehidupan manusia. Pada 

prinsipnya semua tingkatan kebutuhan (daruriyat, hajiyat, tahsiniyat) 

pada dasarnya adalah untuk memelihara atau mewujudkan lima 

kebutuhan pokok di atas. Hanya peringkat kebutuhannya yang berbeda-

beda berdasarkan prioritas kebutuhan masing-masing. 

 
E. Metode Mengetahui atau Memahami Maqāshid al-Syariah 

Melihat eksistensi Maqāshid al-Syariah adalah sesuatu yang urgen 

dalam kehidupan manusia, oleh karenanya Maqāshid al-Syariah harus 

diketahui atau dipahami.  
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1. Pembagian Metode Mengetahui atau Memahami Maqāshid al-Syari’ah 

Dikalangan Ulama. 

Metode mengetahui atau memahami Maqashid al-Syariah 

dikalangan ulama terbagi kepada tiga kelompok yaitu: 

a. Pertama, Kelompok ulama zhahiriyyah berpendapat Maqāshid al-

Syariah adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui 

kecuali melalui petunjuk Allah SWT.  

Petunjuk Allah SWT tidak memerlukan tulisan karena 

bertentangan dengan bahasa. Petunjuk dalam bentuk zahir lafal itu jelas 

disertai ungkapan taklif tidak berkaitan dengan kemaslahatan hamba atau 

sebaliknya dengan menegaskan keharusan urgensi kemaslahatan. 

Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru 

memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak 

bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah. 

b. Kedua, Kelompok ulama yang tidak melakukan pendekatan zahir al-lafaz 

dalam mengetahui Maqāshid al-Syariah.  

Kelompok kedua ini dibagi dua yaitu: 

1) Kelompok bathiniyah . 

Kelompok bathiniyah berpendapat Maqāshid al-Syariah 

bukan dalam bentuk zahir, dan tunjukan zahir lafaz itu, Maqāshid al-

Syariah merupakan hal lain yang ada dibalik tunjukan seorangpun 

dapat berpegang dengan zahir lafaz yang memungkinkan ia 

memperoleh Maqāshid al-Syariah.  
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2) Kelompok ulama al-Muta’ammiqin fi al-Qiyas. 

Kelompok ulama al-Muta’ammiqin fi al-Qiyas berpendapat 

Maqāshid al-Syariah dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. 

Artinya zahir lafal tidak mengandung tunjukan bersifat mutlak. 

Terdapat pertentangan zahir lafal dengan penalaran akal, yang 

diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar 

keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak. 

c. Ketiga, Kelompok Ulama al-Rasikhin. 

Kelompok  Ulama al-Rasikhin adalah kelompok yang 

menggabungkan dua pendekatan zahir al-Lafaz dan pertimbangan 

makna/illat, agar syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa 

kontradiksi.34 

Sesungguhnya Maqāshid al-Syariah merupakan metode dari 

pengembangan ijtihad, yang memberikan muatan terhadap substansi yang 

hakiki dari suatu hukum melalui penekanan pemahaman tujuan-tujuan 

hukum.35 Sudah saatnya metodologi ijtihad dilandasi dengan Maqāshid al-

Syariah. 

Dalam pandangan Asafri Jaya Bakri36, dalam rangka memahami 

Maqāshid al-Syariah ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok 

ketiga (ulama al-Rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal 

dan pertimbangan makna atau illat.  

                                                           
34 Ibid., hlm. 89-91  
35

Ibid., hlm. 154  
36Asyafri Jaya Bakri, Konsep Maqāshid al-Syariah Menurut al-Syatibi (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996).  
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2. Metode Mengetahui atau Memahami Maqāshid al-Syari’ah Menurut al-

Syatibi. 

Ada 3 (tiga) metode yang menurut al-Syathibi dalam upaya 

memahami Maqāshid al-Syariah, yaitu: 

a. Metode analisis terhadap lafal perintah dan larangan. 

Hal ini dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan 

larangan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits secara jelas sebelum 

dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali 

kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah dipahami 

menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan 

menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi. 

Metode pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan Hadits-

Hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. 

 
b. Metode penelaahan illat perintah dan larangan. 

Hal ini dengan melakukan analisis terhadap illat hukum yang 

terdapat dalam al-Qur’an atau Hadits. Illat itu ada yang tertulis dan ada 

pula yang tidak tertulis. Illat yang tertulis adalah metode mengikuti 

kepada apa yang tertulis itu, dan illatnya tidak tertulis adalah  metode 

yang dilakukan tawaquf (tidak membuat suatu putusan). 

Metode Tawaquf ini didasari 2 (dua) pertimbangan, yaitu: 

1) Tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan 

oleh nash.  
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Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa 

mengetahui illat hukum sama halnya dengan menetapkan hukum 

tanpa dalil. 

2) Pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan 

terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini 

dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui.  

Sesungguhnya inti dari 2 (dua) pertimbangan ini adalah bahwa 

dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan tujuan 

hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut. 

 
c. Metode analisis terhadap sikap diamnya syari’ dalam pensyariatan suatu 

hukum.37 

Analisis dengan melihat sikap diamnya syari’ (pembuat syariat) 

dalam pensyariatan suatu hukum, diamnya syari’ itu dapat mengandung 

2 (dua) kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya syari’ mengandung 

kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya syari’ 

mengandung larangan. Dari sikap diamnya syari’ ini akan diketahui 

tujuan hukum. 

Pengumpulan al-Qur’an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat 

merupakan contoh sikap diamnya syari’. Pada masa Nabi SAW belum 

dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan al-Qur’an tersebut. 

                                                           
37al-Syatibi, al-Muwafakat fi Ushul al-Syari’ah, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-

Haditsah,  t.th), hlm. 104 
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Beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk 

membukukan al-Qur’an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini dapat 

dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan. 

Dilihat metode mengetahui atau memahami Maqāshid al-Syariah 

seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1) Metode pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah. 

2) Metode yang kedua diarahkan pada aspek muamalah. 

3) Metode yang ketiga diarahkan pada keduanya (ibadah dan muamalah). 

Ketiga metode-metode tersebut merupakan kombinasi metode 

mengetahui atau memahami Maqāshid al-Syariah melalui pendekatan lafal 

dan pendekatan makna. Kombinasi metode mengetahui atau memahami 

Maqāshid al-Syariah ini dirasa sangat penting dalam rangka 

mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab 

perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial. 

 
F. Metode Penemuan Hukum Dengan Pendekatan Maqāshid al-Syari’ah. 

1. Pengertian al-Maslahah. 

a. Pengertian al-Maslahah Secara Bahasa. 

Pengertian al-Maslahah secara bahasa, kata al-Maslahah adalah 

kata bahasa Arab yang berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk 

jamaknya adalah al-Mashālih. Kata al-Maslahah setimbangan dengan 

maf’alah dari kata ash-shalāh.  

Contohnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk 

menulis. Sedangkan pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas 
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(memotong). Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata 

al-Maslahah ialah kata al-Khair (kebaikan), al-Naf’u (manfaat) dan kata 

al-Hasanah (kebaikan).  

Sebaliknya kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan 

kata al-Mafsadah ialah kata al-Syarr (keburukan),  al-Dharr (bahaya) 

dan al-Sayyi’ah (keburukan).  al-Qur’an sendiri selalu menggunakan kata 

al-Hasanah untuk menunjuk pengertian al-Maslahah, serta kata al-

Sayyi’ah untuk menunjuk pengertian al-Mafsadah.38 

Imam al-Ghazali (450-505 H) mengemukakan, pada dasarnya 

pengertian al-Maslahah secara bahasa adalah meraih manfaat atau 

menghindarkan kemudaratan (bahaya).39 

Sedangkan Izz al-din bin Abdul Aziz bin Abdul al-Salam (557-

660 H) menjelaskan, pengertian al-Maslahah dan al-Mafsadah secara 

bahasa masing-masing terdiri dari empat macam. Pengertian al-

Maslahah secara bahasa yaitu: 

1) Kelezatan. 

2) Sebab-sebab kelezatan. 

3) Kebahagiaan. 

4) Sebab-sebab kebahagian. 

Sedangkan pengertian al-Mafsadah secara bahasa yaitu: 

1) Penderitaan. 

                                                           
38Izz al-din bin Abdul Aziz bin Abdussalam, Qawaa’id al-Ahkaam fii Mashaalih al-

Anaam,  Juz I, Dār al-Jail, ttp, tt, hlm. 5.  
39Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfaa min ‘Ilm al-

Ushuul, juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt, hlm. 286.  
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2) Sebab-sebab penderitaan. 

3) Kedudukan. 

4) Sebab-sebab kedudukan.40 

 
b. Pengertian al-Maslahah Secara Syar’i. 

Pengertian al-Maslahah secara syar’i ialah: ”Sebab (sebab) yang 

membawa dan melahirkan maksud (tujuan) al-Syāri’, baik maksud yang 

berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-’aadaat)”. 

Menurut Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa al-maslahah 

dalam pengertian syar’î ialah, meraih manfaat dan menolak kemudaratan 

dalam rangka memelihara tujuan syara’, yaitu:  

1) Memelihara agama. 

2) Memelihara jiwa. 

3) Memelihara akal. 

4) Memelihara keturunan. 

5) Memelihara harta.41  

Upaya meraih manfaat atau menolak kemudaratan yang semata-

mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan 

kesesuaiannya dengan tujuan syara’, bertentangan dengannya, tidak dapat 

disebut dengan al-maslahah, tetapi sebaliknya, merupakan mafsadah. 

                                                           
40

Ibid. 
41al-Ghazali, al-Mustashfa Min ‘Ulum al-Ushul, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1418 H/ 1998 

M), Juz II, Cet. 1, hlm. 481-482. 
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al-Khawarizmi (w. 775 H) menjelaskan, yang dimaksud dengan 

al-Maslahah ialah: memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan 

kemafsadahan dari manusia.
42

 

Sa’id Ramadhan al-Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah 

Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian al-maslahah sebagai 

berikut: ”Manfaat yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang Maha 

Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa 

pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta 

mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori 

pemeliharaan tersebut”.43 

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan beberapa 

persamaan, yaitu sebagai berikut. 

a. al-maslahah dalam pengertian syara’ tidak boleh didasarkan atas 

keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup 

tujuan syariat. Disyaratkan adanya kaitan antara al-maslahah dan tujuan 

al-Syāri’. 

b. Pengertian al-maslahah mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat 

dan menghindarkan kemudaratan. Dalam hal ini, definisi yang dibuat al-

Khawarizmi sudah secara inklusif mengandung pengertian tersebut. 

                                                           
42Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Irsyaad al-Fuhuul ilaa Tahqiq al-

Haqq min Ilm al-Ushuul, ttp: Dār al-Fikr, tt, hlm. 242. Selanjutnya asy-Syaukani, Mushhafa Zaid, 
al-Mashlahah fi at-Tasyri’ al-Islaamii wa Najm ath-Thuufi, Dār al-Fikr al-‘Arabi, ttp. 1964, hlm. 
20. 

43Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, Dhawaabith al-mashlahah fii asy-Syari’ah al-

Islāmiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990), hlm. 27. 
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Penjelasan pengertian al-maslahah dalam konsep hukum Islam di 

atas sekaligus menunjukkan, tidak tepat menerjemahkan kata al-maslahah 

dengan social welfare dalam bahasa Inggris. Sebab, sebagai suatu konsep, 

social welfare hanya mengandung makna kebaikan di dunia semata, yaitu 

kesejahteraan masyarakat, sedangkan al-maslahah mencakup kesejahteraan 

di dunia dan akhirat sekaligus. Dengan kata lain, istilah social welfare hanya 

mampu menampung separuh makna yang terkandung dalam kata al-

maslahah. 

 

2. Jenis-Jenis al-Maslahah. 

Ulama ushul fiqh berpendapat, jenis-jenis al-maslahah dengan 

meninjaunya dari beberapa segi yaitu: 

a. Tingkat Kekuatan al-Maslahah 

Imam al-Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat 

menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syariat 

dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (al-

dharūriyyāt al-khams), yang biasa juga disebut dengan Maqāshid al-

Syariah (tujuan-tujuan syara’).  

Sedangkan Imam al-Ghazali mengistilahkannya dengan al-ushūl 

al-khamsah (lima unsur). Kelima unsur  itu ialah : 

1) Memelihara agama. 

2) Memelihara jiwa. 

3) Memelihara akal. 

4) Memelihara keturunan. 
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5) Memelihara harta.  

Semua yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut 

merupakan al-maslahah, sedangkan sebaliknya, semua yang 

bertentangan dengan lima unsur di atas dipandang sebagai lawan dari al-

maslahah, yaitu al-mafsadah. Menolak mafsadah itu sendiri juga 

merupakan al-maslahah. 44 

Skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang 

disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan 

kelima macam unsur pokok di atas. Dengan kata lain, memelihara agama 

didahulukan dari pada memelihara jiwa, memelihara jiwa didahulukan 

dari pada memelihara akal, dan seterusnya. Karena pengetahuan tentang 

5 (lima) unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum syara’ 

tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar, maka pengetahuan tersebut 

dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat dharûrî. 

 
b. Cara Pemeliharaan al-Maslahah 

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima 

unsur pokok di atas, ulama membagi al-maslahah kepada tiga kategori 

dan tingkat kekuatan, yaitu:  

1) Maslahah dharūriyyāh (kemaslahatan primer). 

Kemaslahatan primer bersifat utama. 

2) Maslahah hājiyyah (kemaslahatan sekunder). 

                                                           
44al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, al-Mustashfaa, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 

1997), Juz I, hlm. 286-287. 
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Kemaslahatan sekunder bersifat mendukung yang pertama. 

3) Maslahah tahsîniyyah (kemaslahatan tersier).  

Kemaslahatan tersier bersifat melengkapi kemaslahatan 

primer dan kemaslahatan sekunder. 

al-Maslahah al-dharûriyyāh (kemaslahatan primer). 

al-Maslahah al-dharūriyyāh ialah kemaslahatan memelihara 

kelima unsur pokok di atas yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak 

bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut 

akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan 

keduniaan. Kemaslahatan tidak ada, akan timbul kekacauan dalam hidup 

keagamaan dan keduniaan manusia. Akibatnya akan kehilangan 

keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. 

Agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, akan 

muncul masyarakat Jahiliyah, dan manusia hidup dengan penuh 

kekacauan. Karena itu, beriman, shalat, puasa, zakat, dan haji 

disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama. Selain itu disyariatkan 

pula hukuman-hukuman yang ampuh mencegah perbuatan yang 

mengancam eksintensi agama, seperti hukuman mati bagi orang yang 

murtad dan memecah-belah jamaah, dan memerangi orang yang tidak 

mau membayar zakat. 

Eksistensi jiwa dan harta disia-siakan dan tidak dijamin, 

kehidupan manusia menjadi tidak berarti lagi. Untuk menjamin eksistensi 

jiwa dan harta, maka disyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan adat 
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dalam kehidupan, seperti mengusahakan makan dan minum yang halal, 

serta mengusahakan pakaian dan tempat tinggal. Disyariatkan pula 

muamalah, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan kemaslahatan 

sesama manusia, umpamanya, aturan-aturan perpindahan hak milik 

dengan cara jual beli, hibah, pewarisan dan transaksi-transaksi lainnya. 

Untuk menghindarkan ancaman terhadap keberadaan jiwa dan harta, 

disyariatkan pula bermacam-macam hukuman, seperti hukuman 

qishāsh
45 dan diyat

46 terhadap pembunuh; hukuman had
47 terhadap 

pencuri, dan mewajibkan seseorang untuk mengganti harta orang lain 

yang dirusak atau dimusnahkannya. 

Akal tidak terpelihara, sehingga kita tidak mengenal yang 

dinamai “dunia manusia”. Yang ada ialah dunia binatang. Akal itu 

sendiri bagian dari kehidupan jiwa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang 

disyariatkan untuk menjamin eksistensi jiwa, sekaligus dimaksudkan 

untuk menjamin eksistensi akal. Untuk mencegah terancamnya eksistensi 

akal, disyariatkan pula hukuman had bagi peminum khamr. 

Memelihara keturunan (hifz al-Nasb) adalah kemaslahatan hidup 

manusia yang primer (al-dharuriyyah). Memelihara keturunan juga 

berarti memelihara kehidupan itu sendiri. Karena itu, agama Islam 

mensyariatkan akad nikah dan semua aturan yang berhubungan dengan 

                                                           
45

Qishash secara bahasa artinya keseimbangan atau kesepadanan. Qishash bisa juga 
diartikan dengan pemberian balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan 
yang dilakukaan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka 
hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. 

46
Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada suatu tindak pidana kepada 

korban kejahatan atau walinya sebagai ganti rugi akibat melakukan tindak pidana. 
47Hukuman had adalah hukuman yang diancamkan kepada pelaku jarimah hudud. 
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kemaslahatan al-dharuriyyah, gunanya untuk menjaga keturunan dari 

berbagai ancaman, disyariatkan pula, antara lain, hukuman had terhadap 

pelaku zina. 

 
al-Maslahah al-hājiyyah (Kemaslahatan Sekunder) 

Tingkatan al-mash\lahah yang kedua adalah al-maslahah al-

hājiyyah (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan 

seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan 

menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok 

di atas. Tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia 

akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta mereka. 

al-maslahah al-hājiyyah ialah, terdapatnya ketentuan tentang 

rukhshah (keringanan) dalam ibadah, seperti, rukhshah shalat48 dan 

puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang bepergian (musāfir). 

Dalam kehidupan sehari-hari, dibolehkan berburu binatang, 

menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan 

kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara yang halal. Demikian 

juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang 

piutang dan jual beli dengan cara panjar.  

Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan 

primer (al-dharuriyyah) manusia, tetapi hanya bersifat sekunder (al-

                                                           
48

Rukhshah berarti keringanan, maksudnya keringanan tentang hukum ibadah yang 
diberikan Allah SWT kepada hambanya sebagai bukti bahwa Allah SWT sayang kepada hamba-
Nya dengan tidak mempersulitkan hamba-Nya. Allah SWT menghendaki kemudahan kepada 
manusia dan tidak menghendaki kesukaran kepada manusia. 
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hajiiyah) saja. Artinya, aturan-aturan tersebut tidak disyariatkan, 

tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan 

mengalami kesulitan untuk mewujudkannya. 

a) al-Maslahah al-Tahsîniyyah (kemaslahatan tersier). 

Tingkatan ketiga ialah al-maslahah al-tahsîniyyah 

(kemaslahatan  tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok di atas 

dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak 

dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan 

sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini 

tercakup dalam pengertian akhlak mulia (makarîm al-akhlāq). 

Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak 

sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, 

tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak 

mencapai taraf ”hidup bermartabat”. 

Maslahah tahsîniyyah di dalam ibadah ialah, adanya syariat 

menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri 

kepada Allah SWT (taqarrub)49 dengan bersedekah dan melaksanakan 

perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Sedangkan kebiasaan hidup 

sehari-hari (adat) ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan  

minum, menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta 

melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sementara dalam 

bidang muamalah, adanya larangan melakukan transaksi dagang 

                                                           
49

Taqarrub adalah sejauhmana hati mampu merasakan kedekatan dengan Allah SWT. 
Kedekatan itu bukan semata dekatnya ukuran mata memandang, akan tetapi sejauhmana hati 
mampu merasakan  kedekatan kepada Allah SWT. 
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terhadap benda-benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan 

wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori 

dharūriyyāh ataupun hājiyyāh dalam memelihara lima unsur pokok 

yang disebut sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengatur hal-

hal itu, akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. 

Lawan dari kemaslahatan adalah kemudaratan atau ke-

mafsadatan  tidak ada yang mengantarai keduanya. Memelihara 

tujuan syara’ yang lima merupakan kemaslahatan, mengabaikan 

tujuan-tujuan syara’ tersebut merupakan kemudaratan. Karena 

kemaslahatan dan kemudaratan merupakan dua sifat yang saling 

bertolak belakang, sejalan dengan tingkatan kemaslahatan yang 

terdapat pada tujuan-tujuan syara’, tentu saja sebagaimana tingkatan 

kemaslahatan, tingkatan kemudaratan yang akan timbul sebagai akibat 

dari tidak tercapainya kemaslahatan juga terdiri dari tiga tingkatan, 

yaitu: 

1) Kemudaratan yang bersifat terberat atau terbesar. 

Kemudaratan yang terberat atau terbesar adalah 

kemudaratan yang timbul sebagai akibat dari tidak tercapainya 

tujuan syara’ yang bersifat primer sebagai kemaslahatan primer (al-

maslahah al-dharûriyyāh). Bentuk dari kemudaratan ini adalah 

timbulnya kerusakan dan kekacauan (al-fasād wa al-tahāruj) dalam 

tatanan kehidupan, baik yang berkaitan dengan keduniaan ataupun 

keakhiratan. 
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2) Kemudaratan yang bersifat sedang atau pertengahan. 

Kemudaratan yang bersifat sedang atau pertengahan 

adalah yang timbul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya 

kemaslahatan sekunder (al-maslahah al-hājiyyah). Kemudaratan 

ini mengambil bentuk timbulnya kesulitan dan kesukaran (al-haraj 

wa al-masyaqqah) dalam kehidupan manusia. 

3) Kemudaratan yang bersifat ringan. 

Kemudaratan yang bersifat ringan adalah kemudaratan yang 

timbul akibat tidak tercapainya kemaslahatan tersier (al-maslahah al-

tahsîniyyah). Kemudaratan ini tidak sampai melahirkan kekacauan 

ataupun kesulitan dalam kehidupan manusia, tetapi dengan adanya 

kemudaratan ini akan menghilangkan nilai-nilai estetis50 dan predikat 

”beradab51 dan berbudaya52” dari kehidupan manusia. 

Kembali kepada tingkatan-tingkatan kemaslahatan, jumhur 

ulama menjelaskan, masing-masing tingkatan kemaslahatan di atas 

berhubungan dengan kemaslahatan lainnya yang berfungsi sebagai 

penyempurna (mukmilah) ketiganya. Karena ia bersifat 

menyempurnakan, maka meskipun ia tidak ada, hikmah yang terdapat 

pada pensyariatan sesuatu hukum pada masing-masing tingkatan di 

atas tidak sampai menjadi rusak atau hilang. 

                                                           
50Nilai-Nilai estetis adalah nilai-nilai keindahan seperti mengenai rasa, sifat, norma, 

cara menanggapi dan cara membandingkannya dengan menggunakan nilai perasaan. 
51Beradab adalah orang yang mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang 

ditentukan dalam ajaran agama Islam, mempunyai budi nahasa yang baik. 
52Berbudaya merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Dengan berbudaya, 

manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Berbudaya itu selain 
didasarkan pada etika juga terkandung estetika di dalamnya. 
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Penyempurna dalam tingkat dharūriyyāh ialah, kesamaan 

dalam qishāsh, larangan melihat aurat wanita ajnabiyyah
53, haram 

meminum khamr sedikit, menampilkan syiar agama dengan 

melaksanakan shalat secara berjamaah, dan keberadaan saksi dalam 

jual beli.  

Penyempurna dalam tingkatan hājiyyah ialah, adanya 

persyaratan kafā’ah (kesamaan derajat antara wanita dan laki-laki) 

dalam pernikahan, ketentuan mahar mitsl
54, dan boleh men-jama’ 

shalat bagi orang sakit atau sedang bepergian (musāfir).  

Adapun  penyempurna pada al-maslahah tahsîniyyah ialah, 

melaksanakan tatacara dan sopan santun dalam bersuci (thahārah), 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah dalam bersuci 

tersebut, serta menginfakkan harta yang baik-baik dari hasil usaha 

yang halal. 

Hal itu tidak sampai merusak kemaslahatan yang terkandung 

dalam syariat pada ketiga tingkat kemaslahatan tersebut. Tetapi 

dengan adanya penyempurna tadi, keadaannya menjadi semakin 

sempurna. Adanya kedudukan penyempurna yang terdapat di dalam 

al-maslahah dharūriyyāh sama dengan kedudukan penyempurna pada 

al-maslahah hājiyyah dan tahsîniyyah. 

                                                           
53Wanita ajnabiyyah adalah setiap wanita yang bukan isteri, dan bukan pula sebagai 

salah satu dari wanita-wanita mahram, 
54Mahar mitsl adalah mahar yang disesuaikan dengan mahar-mahar yang dibayarkan 

pada sebayanya wanita tersebut.Bisa dengan cara melihat kepada mahar yang diterima saudara-
saudara wanitanya. 
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Maslahah tahsîniyyah sendiri sebenarnya merupakan 

penyempurna terhadap al-maslahah hājiyyah. Sedangkan al-maslahah 

hājiyyah merupakan penyempurna atas al-maslahah al-dharūriyyāh. 

Kedua al-maslahah yang pertama memiliki dua penyempurna, yaitu 

yang berasal dari dalam dirinya dan yang berasal dari tingkatan di 

bawahnya. 

Tujuan jumhur ulama melakukan pembagian al-maslahah ke 

dalam tiga tingkatan di atas ialah, untuk menetapkan skala prioritas 

dalam melakukan pilihan terhadap berbagai kemaslahatan sebagai 

dasar menetapkan hukum. Penetapan hukum yang didasarkan atas 

kemaslahatan dipersyaratkan tidak mengakibatkan terjadinya 

pengabaian terhadap al-maslahah yang lebih tinggi tingkatannya, serta 

tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan yang secara khusus ada 

dasar hukumnya. 

Memelihara jiwa adalah al-maslahah dharûriyyāh, 

sedangkan memelihara mur`ū’ah
55 adalah al-maslahah tahsîniyyah. 

Seseorang tidak dibenarkan mengabaikan pemeliharaan yang bersifat 

dharūrî, hanya karena hendak memelihara yang bersifat tahsînî. 

Seseorang tidak boleh menolak untuk diperiksa oleh dokter medis 

untuk tujuan pengobatan, apabila ia menderita penyakit yang dapat 

mengancam jiwanya, meskipun pemeriksaan tersebut akan 

mengakibatkan auratnya terlihat. Sebab menutup aurat, sebagai bagian 

                                                           
55Memelihara muru’ah adalah sebagai bentuk menjaga kepribadian dan akhlak yang 

paling utama sehingga tidak kelihatan pada diri seseorang itu yang buruk atau hina.  
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dari murū’ah, adalah tahsînî, sedangkan memelihara jiwa adalah 

dharūrî. 

 
3. Cakupan al-Maslahah 

Cakupan al-maslahah menurut jumhur ulama membagi                

al-maslahah kepada tiga bagian, sebagai berikut: 

a. al-Maslahah yang berkaitan dengan semua orang.  

Contohnya menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid’ah 

merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang. Sebab 

akibat perbuatannya itu dapat menimbulkan kemudaratan bagi semua 

orang. 

b. al-Maslahah yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi 

semua orang.  

Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain 

untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti 

bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini diberlakukan kenyataan 

menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam 

pekerjaannya. 

c. al-Maslahah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu.  

Contohnya adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim 

menetapkan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang (mafqūd). 

Pembagian al-maslahah kepada tiga bagian di atas menjadi 

bermakna ketika terjadi pertentangan antara satu dengan yang lain. 
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Dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat, kemaslahatan yang lebih 

umum didahulukan atas kemaslahatan yang di bawahnya.   

 
4. Pembagian al-Maslahah Ditinjau Dari Ada Dan Tidaknya Perubahan 

Pada al-Maslahah. 

Menurut Jumhur ulama Muhammad Mustahafa Syalabi56  

pembagian al-Maslahah ditinjau dari ada dan tidaknya perubahan pada al-

Maslahah dapat dibagi dua, sebagai berikut: 

a. al-Maslahah yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan 

waktu, lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya.  

Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang 

berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (al-’urf).57 

b. al-Maslahah yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap 

sampai akhir zaman.  

al-Maslahah ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan 

orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah 

berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini berkaitan dengan 

masalah-masalah ibadah. 

                                                           
56Muhammad Musthafa Syalabi adalah seorang guru besar ushul fiqh Universitas        

al-Azhar Cairo Mesir, dan termasuk kepada golongan ulama ushuliyyin. 
57

al-‘Urf  oleh sebagian besar fuqaha menjadikan metode dalam menetapkan suatu 
hukum, sementara oleh yang lainnya menjadi sumber hukum. Imam Syafi’i walaupun secara tidak 
terbuka menyebutkan ‘al-‘urf  sebagai metode ijtihadnya, namun pendapat-pendapatnya ketika 
berada di Mesir (Qaul Jadid) menunjukkan penggunaan al-‘urf  penduduknya sebagai acuan 
fatwanya. Lihat Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul 

Jadid, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002). Lihat juga Misno, Teori ‘Urf Dalam Hukum Islam: 

Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, al-Maslahah Jurnal 
Hukum Dan Pranata Sosial Islam, hlm. 101. 
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Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan al-maslahah 

untuk kehidupan manusia, dapat dikatakan bahwa penetapan hukum 

Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang 

dalam masyarakat.  

Menurut Muhammad Musthafa Syalabi menegaskan bahwa 

adanya perubahan hukum adalah karena perubahan al-maslahah 

(tabaddul al-ahkam bi tabaddul al-maslahah) dalam masyarakat. Adanya 

al-nasakh (penghapusan suatu hukum terdahulu dengan hukum yang 

baru), al-Tadarruj fi al-Tasyri’ (pentahapan dalam penetapan hukum),  

dan nuzul al-ahkam yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada masa pewahyuan, semuanya merupakan dalil yang jelas yang 

menunjukkan bahwa perubahan hukum mengikuti perubahan                 

al-maslahah yang ada.58 

 
5. Pembagian al-Maslahah Menurut Ulama Ushuliyyin. 

Ulama Ushul yang pertama memprioritaskan pentingnya              

al-Maslahah dalam menetapkan hukum Islam adalah al-Juwaini, kemudian 

                                                           
58Muhammad Musthafa Syalabi, Ta’lil al-Ahkam, (Beirut: Dār al-Nahdhah al-Arabiyah, 

1981), hlm. 307. 
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disusul oleh Imam al-Ghazali59, Imam al-Raziy60, al-Amidy61, al-‘Izz al-Din 

Abd al-Salam62, al-Syatibi63, al-Zuhailiy, dan al-Qardhawiy. 

Pembagian al-Maslahah menurut ulama ushuliyyin64 terbagi 

kepada dua pokok bahasan, yaitu:  

a.  al-Mashlahah sebagai al-’illah (motif yang melahirkan hukum). 

b. al-Mashlahah sebagai dalil penetapan hukum. 

 
al-Maslahah Sebagai al-Illah (Motif Yang Melahirkan Hukum). 

Kajian mengenai al-’illah ini berkaitan dengan pembahasan 

diseputar masalah qiyās (analogi), yaitu mempersamakan hukum suatu 

masalah yang tidak ada nashnya dengan hukum masalah yang ada nashnya 

karena diantara keduanya terdapat kesamaan dari segi ’illah. 

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat, setiap hukum yang 

ditetapkan oleh nash atau ijma’ didasarkan atas hikmah dalam bentuk 

meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah. Setiap 

’illah yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan 

kemaslahatan manusia (al-Mashlahah). Mereka percaya bahwa tidak satu 

                                                           
59Imam al-Ghazali pada tahun 450 – 505 H. 
60Imam al-Raziy pada tahun 544 – 606 H, nama lengkapnya adalah Muhammad bin 

Umar bin al-Husain bin Ali al-Tamimiy al-Bakriy al-Thabrastaniy al-Raziy yang memiliki banyak 
karya diantaranya adalah al-Tafsir al-Kubra dan al-Mahshul fi al-Ushul. 

61al-Amidiy wafat pada tahun 631 H, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi bin Ali bin 
Muhammad bin Salim al-Tsa’labiy, dengan gelar Saifuddin diantara karyanya adalah al-Ihkam fi 

al-Ushul al-Ahkam. 
62al-“Izz al-Din Abd al-Salam pada tahun 577 – 660 H, dikenal dengan gelar Sulthan al-

Ulama, karyanya yang sangat terkenal dikalangan ulama fikih yaitu al-Qawa’id al-Kubra yang 
juga dikenal dengan Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam. 

63al-Syatibi pada tahun 720 – 790 H, nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin 
Musa al-Lakhmiy al-Syatibi seorang ulama yang sangat masyhur dengan karyanya al-Muwafaqat 

dan al-I’tisham. 
64Ulama Ushuliyyin adalah para ahli ushul fiqh 
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pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nash yang di dalamnya tidak 

terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di 

akhirat. 

 
al-Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum. 

al-Maslahah sebagai dalil penetapan hukum mengandung arti 

bahwa al-Maslahah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan 

hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian 

rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan 

pada masalah tersebut. 

al-Maslahah sebagai dalil penetapan hukum, pada umumnya ulama 

lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara’ 

(Syahādah al-Syar’î) terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat 

mengakui/melegitimasinya sebagai al-mashlahah ataupun tidak. Dalam hal 

ini jumhur ulama membagi al-Maslahah kepada tiga macam. 

 
6. Pembagian al-Maslahah Menurut Jumhur Ulama. 

Pembagian al-Maslahah menurut jumhur ulama terbagi kepada tiga 

macam, yaitu: 

a. al-Maslahah yang terdapat kesaksian syara’ dalam mengakui 

keberadaannya.  
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al-Mashlahah ini menjelma menjadi landasan dalam al-qiyās
65 

(analogi), karena ia sama dengan al-Munāsib (’illah yang merupakan    

al-Mashlahah) dalam pembahasan qiyās. Semua ulama sepakat 

menyatakan bahwa al-Maslahah ini merupakan hujjah (landasan hukum). 

b. al-Maslahah yang terdapat kesaksian syara’ yang 

membatalkannya/menolaknya.  

al-Maslahah kedua ini adalah bāthil (tidak dapat menjadi 

hujjah) karena ia bertentangan dengan nash
66. 

c. al-Maslahah yang tidak terdapat kesaksian syara’, baik yang 

mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu. 

 
7. Pembagian al-Maslahah Menurut Imam al-Ghazali dan al-Syatibi.          

al-Maslahah yang tidak terdapat kesaksian syara’, baik yang 

mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu terbagi 

kepada dua macam sebagai berikut: 

a. al-Maslahah al-Mulā’imah. 

Yaitu al-Maslahah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu 

yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara’ dalam lingkup 

yang umum (al-ushūl al-khamsah; memelihara agama, jiwa, akal, 

                                                           
65

Qiyās artinya menggabungkan atau menyamakan. Qiyas adalah penetapan suatu 
hukum dan perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan 
dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi 
sama. 

66
Nash maksudnya al-Qur;an dan Sunnah. 
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keturunan, dan harta). Tujuan syara’ ini dipahami dari makna umum 

yang terkandung di dalam al-Qur’an, Hadits, dan Ijmā’
67.  

 
b. al-Maslahah al-Gharîbah. 

Yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara’ 

terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam 

bentuk macam ataupun jenis tindakan syara’ (Nau’ aw Jins Tasharufāt 

al-Syāri). Kedua pembagian al-Maslahah ini dikemukakan oleh Imam   

al-Ghazali, dan dengan ungkapan yang agak berbeda-beda juga 

dikemukakan, antara lain, oleh al-Syathibi. 

Imam al-Ghazali menambahkan agar al-Maslahah jenis ketiga 

di atas dapat menjadi hujjah, yang kemudian disebut dengan al-Maslahah 

al-Mursalah, yaitu al-Maslahah memiliki sifat mulā’imah. Berada dalam 

tingkatan adh-dharûrah, yang dapat dijadikan hujjah. Sedangkan yang 

berada dalam tingkatan al-tahsîniyāh tidak dapat menjadi hujjah. 

Berkaitan dengan jiwa, maka al-Maslahah tersebut bersifat dharūrî, 

qath’î
68, dan kullî

69. 

 

 

 

                                                           
67

Ijmā’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam 
agama berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits. 

68Bersifat qath’i adalah sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung 
oleh dalil-dalil yang tidak perlu lagi penafsiran. 

69Bersifat kulli adalah maslahat yang diputuskan oleh akal, atau dalil-dalil yang masih 
multi tafsir. 
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8. Pembagian al-Maslahah Menurut al-Buthi
70

. 

Pembagian al-Maslahah yang merupakan dalil hukum menurut 

Sa’id Ramadhan al-Buthi  terdiri dari 5 (lima) yaitu:  

a. Termasuk ke dalam tujuan al-Syāri’; 

b. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an; 

c. Tidak bertentangan dengan sunnah; 

d. Tidak bertentangan dengan al-Qiyās; 

e. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. 

Dari kelima pembagian yang diajukannya di atas, bahwa al-Buthi 

menolak al-Maslahah  yang tidak mendapat pengakuan syara’ menjadi dalil 

hukum, yaitu yang ulama pada umumnya mengistilahkannya dengan         

al-Maslahah al-Mulghāh. 

 
9. Pembagian al-Maslahah Menurut Wahbah al-Zuhaili. 

Adapun Wahbah al-Zuhaili71 mengemukakan pengertian              

al-Maslahah al-Mursalah secara mandiri, yang pada hakikatnya sejalan 

dengan definisi yang dikemukakan Imam al-Ghazali. Wahbah al-Zuhaili 

berpendapat, hanya al-Maslahah yang sesuai dengan jenis tindakan syara’ 

yang dapat menjadi hujjah. Sedangkan yang tidak ada kesaksian syara’nya 

sama sekali, tidak dapat menjadi hujjah. Wahbah al-Zuhaili menambahkan, 

                                                           
70al-Buthi adalah seorang ulama dan guru besar Fakultas Syariah di Universitas 

Damsyik Damaskus yang memiliki karya yang berjudul Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-

Islamiyyah. 
71Wahbah al-Zuhaili adalah guru besar hukum Islam di Syiria. Sudah penulis jelaskan 

biografi Wahbah al-Zuhaili pada footnot 217. 
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menggunakan al-Mashālih al-Mursalah sebagai dalil hukum haruslah 

dengan penuh kehati-hatian. 

Wahbah al-Zuhaili, Husain Hamid Hassan juga mengemukakan 

persetujuannya atas pembagian al-Maslahah yang dikemukakan oleh        

al-Ghazali dan al-Syathibi khususnya. Tetapi dalam pada itu, Husein Hamid 

Hassan menekankan kemestian adanya salah satu dari dua syarat agar       

al-Maslahah al-Mursalah dapat menjadi dalil hukum, yaitu:  

1) Adanya kesesuaian antara al-Mashlahah dengan hukum yang ditetapkan 

al-Syāri’, melalui cara istikhrāj al-Manāth (menggali ’illat
72 hukum dari 

nash yang tidak secara nyata disebutkan dalam nash). 

2) Adanya kesesuaian antara al-Maslahah dan Jins Tasharrufāt al-Syāri’. 

Dengan menetapkan persyaratan yang kedua di atas, Husein 

Hamid Hassan menegaskan bahwa kemaslahatan yang tidak ada 

kesesuaiannya dengan ’illat yang terdapat di dalam suatu hukum yang 

ditetapkan syara’ secara khusus, atau dengan ’illat yang diketahui secara 

umum dari berbagai tindakan syara’, tidak dapat dipandang sebagai        

al-Maslahah yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Husein Hamid 

Hassan berpendapat bahwa al-Maslahah yang sama sekali tidak ada 

kesesuaiannya dengan tindakan syara’, apalagi yang bertentangan 

dengannya, tidak dapat menjadi dalil hukum. 

                                                           
72

‘illat menurut Abdul Wahab Khalaf adalah suatu sifat pada asal yang dibina atasnya 
hukum dan diketahui dengannya hukum pada sesuatu. ‘illat adalah sesuatu yang lahir dan jelas. 
‘illat adalah sifat yang terdapat dalam hukum asal yang digunakan sebagai dasar hukum. ‘illat 

merupakan salah satu rukun atau unsur qiyas. 
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Diperhatikan kembali pengertian yang dibuat Imam al-Ghazali 

dan al-Syathibi, dapat dikatakan bahwa tambahan syarat yang 

dikemukakan Hasein Hamid Hassan di atas pada hakikatnya merupakan 

penegasan  yang dimaksud Imam al-Ghazali dan al-Syathibi. Hanya saja 

kedua persyaratan tersebut tidak terangkum secara eksplisit di dalam 

definisi yang dirumuskan Imam al-Ghazali dan al-Syathibi. 

 
10. Pembagian al-Maslahah Menurut Muhammad Musthafa Syalabi. 

Berbeda dengan pembagian yang dikemukakan ulama lainnya, 

Muhammad Mushthafa Syalabi membuat pula pembagian al-Maslahah 

sebagai berikut. 

a. al-Maslahah yang secara khusus diakui oleh dalil syara’. Jenis yang 

seperti ini disebut dengan al-Maslahah al-Mu’tabarah. 

b. Yang tidak terdapat dalil syara’ yang secara khusus mengakui ataupun 

menolaknya. Jenis ini disebut dengan al-Maslahah al-Mursalah. 

c. Yang bertentangan dengan maksud dalil syara’. Jenis al-Maslahah 

yang seperti ini disebut dengan al-Maslahah yang bertentangan 

dengan dalil syara’ lainnya (Mu’āridhah Lidalîl Syar’î ākhar). 

Muhammad Musthafa Syalabi tidak menamakan jenis yang 

ketiga di atas dengan al-Maslahah al-Mulghāh karena menurutnya, 

pembagian sebagaimana dikemukakannya di atas adalah sesuai dengan 

pembagian yang dilakukan ulama sebelumnya, pembagian yang 

mencakup semua perbedaan pendapat ulama yang sebelumnya dalam 

menjadikan al-Maslahah sebagai dalil hukum. 
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Muhammad Musthafa Syalabi menambahkan, alasannya tidak 

menamakan al-Mashlahah jenis ketiga di atas dengan al-Maslahah        

al-Mulghāh ialah, ada atau tidak adanya Ilghā’ (pengabaian) terhadap    

al-Maslahah karena bertentangan dengan nash adalah persoalan lain, 

yang ulama berbeda pendapat di dalam menggunakannya. Sifat Mulghāh 

(pengabaian) dari suatu bentuk al-Maslahah hanya karena ia 

bertentangan dengan Nau’ ataupun Jins Tasharruffāt al-Syar’î. 

Sebaliknya, untuk sampai pada kesimpulan tersebut haruslah lebih 

dahulu dikaji dan diteliti kesesuaian ataupun pertentangan-nya dengan  

al-Maslahah lainnya. 

Penamaan suatu al-Maslahah secara langsung sebagai Mulghāh 

karena alasan bertentangan dengan dalil syara’, hanya dapat diterapkan 

pada masalah ibadah dan yang sejenisnya, bukan pada masalah 

muamalah dan yang sejenisnya. Dasar pemikiran Muhammad Musthafa 

Syalabi membuat perbedaan cara menetapkan Mulghāh atau tidaknya 

suatu kemaslahatan pada bidang ibadah dan muamalah, karena terdapat 

perbedaan tujuan al-Syāri’ pada kedua bidang tersebut. 

Muhammad Musthafa Syalabi juga membagi al-Maslahah 

kepada tingkatan ad-dharûrî, al-hājî, dan at-tahsînî. Muhammad 

Musthafa Syalabi menegaskan, ketiga tingkatan al-maslahah tersebut 

dapat menjadi dalil pembagian kepada tiga tingkatan itu sendiri 

sebenarnya merupakan hasil ijtihād, jika pengakuan terhadap masing-

masingnya didasarkan atas dalil syara’. 
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Berdasarkan uraian di atas bahwa perbedaan pendapat mengenai 

sifat al-maslahah sebagai dalil hukum, bahkan dapat dikatakan 

perbedaan yang sangat mendasar, antara Muhammad Musthafa Syalabi 

dan sebagian besar ulama lainnya, sebagai berikut. 

a. Pada umumnya ulama berpendapat bahwa al-maslahah yang dapat 

menjadi dalil hukum hanyalah yang terdapat kesaksian syara’ yang 

mengakuinya, baik dalam bentuk nau’, yang kemudian menjelma 

menjadi al-qiyās, ataupun dalam bentuk jins-nya, yang kemudian 

menjelma dalam bentuk al-maslahah al-mursalah. Sementara yang 

bertentangan dengan dalil syara’, tidak dapat menjadi dalil hukum. 

Sedangkan menurut Muhammad Musthafa Syalabi, jenis al-maslahah 

yang ketiga (al-maslahah yang bertentangan dengan dalil syara’ 

lainnya) masih memiliki kemungkinan untuk menjadi dalil hukum. 

b. Pada umumnya ulama berpendapat bahwa al-maslahah al-mursalah 

hanya dapat menjadi dalil hukum pada masalah-masalah hukum yang 

berada dalam tingkat dharūriyyāh dan hājiyyāt, sedangkan dalam 

tingkat tahsîniyyāh tidak dibenarkan. Sementara Muhammad 

Musthafa Syalabi berpendapat, al-maslahah dapat menjadi dalil 

hukum dalam semua tingkatannya, baik dharūriyyāh, hājiyyāh, 

maupun dalam tingkat tahsîniyyāh. 
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c. Meskipun Imam al-Ghazali73, al-Syathibi, dan ulama lain yang 

sependapat dengan mereka menggunakan istilah al-mursalah (mutlak) 

untuk menunjuk pengertian suatu dalil hukum yang didasarkan atas 

kemaslahatan yang tidak terdapat sandaran nashnya, namun 

kemaslahatan yang mereka maksudkan pada hakikatnya tidak benar-

benar bersifat mutlak. Sebab untuk menjadikannya sebagai dalil, 

mereka menentukan persyaratan-persyaratan tertentu, yang intinya, 

suatu kemaslahatan memiliki kesesuaian dengan tindakan al-Syāri’ 

meskipun hanya dalam bentuk jenis tindakan al-Syāri’. Akan tetapi 

dalam pada itu, Muhammad Musthafa Syalabi berpendapat,              

al-maslahah yang bertentangan dengan dalil syara’ masih mungkin 

menjadi dalil syara’, khususnya dalam bidang muamalah. Hal ini 

tergantung pada bertentangan atau tidaknya dengan kemaslahatan 

yang lebih tinggi. 

 
11. Ruang Lingkup Penerapan al-Maslahah Sebagai Dalil Hukum. 

Jumhur ulama berpendapat, semua ketentuan syara’ yang 

ditetapkan Allah SWT adalah untuk kepentingan manusia. Imam           

al-Syathibi misalnya menegaskan bahwa berdasarkan penelitian, semua 

hukum syara’ ditetapkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah SWT, 

baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Golongan Mu’tazilah juga 

sepakat menyatakan, hukum-hukum Allah SWT didasarkan atas ’illah 

                                                           
73Imam al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad 

al-Ghazali, lahir di Iran pada tahun 1058 M. Beliau terkenal dengan ahli ilmu fikih dan juga ilmu 
lainnya. 
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memelihara kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Pandangan ini juga dianut 

oleh sebagian besar ulama muta’akhkhirin. Diinformasikan bahwa 

pendapat yang sebaliknya hanya dikemukakan oleh al-Razi. Akan tetapi 

belakangan al-Razi menarik kembali pendapatnya tersebut, setelah al-

Razi berhadapan dengan hasil penelitian yang membuktikan kesimpulan 

sebagaimana yang dikemukakan al-Syathibi di atas. 

Jumhur ulama membagi ketentuan-ketentuan syara’ kepada dua 

bagian yaitu:  

a. Ibadah. 

Menurut Izz al-din bin Abdussalam (w. 660 H), penetapan 

hukum di bidang ibadah dimaksudkan menjadi hak Allah SWT. 

Semua bentuk ibadah dimaksudkan untuk memuliakan dan 

mengagungkan kebesaran Allah SWT dan untuk menyerahkan diri 

serta pasrah pada-Nya. 

b. Muamalah.  

Menurut Izz al-din bin Abdul al-Salam (w. 660 H), penetapan 

hukum di bidang muamalah merupakan hak manusia.  

Berkaitan dengan al-maslahah sebagai dalil penetapan hukum 

syara’, jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil penetapan 

hukum, ruang lingkup al-maslahah hanya menjangkau hal-hal yang 

berada di luar masalah-masalah ibadah. Sedang yang menjadi pedoman 

dalam hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah al-nash, baik 

melalui al-Qur’an maupun al-Hadits. 
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Penerapan al-maslahah sebagai metode penetapan hukum Islam 

secara operasional dilakukan melalui dalil-dalil al-qiyās, al-istihsān,     

al-maslahah al-mursalah, al-istishhab, sadd al-dzarî’ah, dan al-’urf. 

Dengan kata lain, pada hakikatnya keenam bentuk dalil yang disebut 

terakhir ini mendasarkan dirinya pada pertimbangan al-maslahah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

    

A. Kesimpulan     

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa 

Pemikiran Fikih Satria Effendi tentang Teknologi Informasi dalam perwalian 

akad pernikahan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :  

1. Pendapat para ulama tentang teknologi informasi dalam perwalian akad 

pernikahan yang penulis temukan menyatakan sah ada 10 pendapat yaitu; 

mazhab Hanafiyah, mazhab Hanabilah, Satria Effendi, putusan Pengadilan 

Agama Jakarta Selatan Tahun 1989, Chuzaimah Tahiyanggo, Sayyid Sabiq, 

Munawir Sadzali, Muzhakarah Jawatan Kuasa Negeri Johor Malaysia, 

Muhammadiyah, Hasbullah. Sedangkan yang menyatakan tidak sah ada 8 

pendapat yaitu pendapat Abdurrahman al-Jaziri, Mazhab Syafi’iyah, 

mazhab Malikiyah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ibnu Hajar al-Haytami, 

fatwa al-Lajnah al-Daimah (Lembaga Fatwa Arab Saudi), K.H. Sahal 

Mahfudz dan Nahdatul Ulama (NU) di Indonesia. 

2. Pemikiran Fikih Satria Effendi tentang teknologi informasi dalam perwalian 

akad pernikahan adalah beliau mengakui bahwa pemahaman mazhab 

Syafi’iyah terasa amat kaku, sehingga akibatnya masalah pelaksanaan akad 

nikah tidak bisa berkembang karena mazhab Syafi’iyah dikenal dengan 

sikap kehati-hatiannya (ihtiyat), gunanya untuk membendung akad nikah 

yang dilakukan dengan penuh khitmat, jangan sampai membuka peluang 

kepada praktik-praktik yang tidak pasti. Sepanjang tinjauan penulis dalam 
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melalukan penelitian ini, memang Satria Effendi pengikut mazhab 

Syafi’iiyah  dikarenakan pertama, dilihat dari latar belakang tempat 

kelahirannya di desa Kuala Panduk kecamatan Teluk Meranti kabupaten 

Pelalawan Provinsi Riau yang mayoritas masyarakatnya bermazhab 

Syafi’iyah. Kedua, dilihat dari latar belakang pendidikannya merupakan 

alumni Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Candung-

Bukit Tinggi yang dalam kajian fikih nya menganut mazhab Syafi’iyyah. 

Ketiga,  dilihat dari latar belakang guru Satria Effendi yakni Syaikh Prof. 

Dr. H. Wahbah al-Zuhaily adalah seorang ulama Ahlus Sunnah Wal-

Jama’ah yang bermazhab Syafi’iyah. Keempat, dilihat dari latar belakang 

sosial yakni teman sejawatnya yaitu Prof. Dr.H. Busthanul Arifin, S.H 

kelahiran dari Madura yang kental dengan budaya Nahdatul Ulama (NU) 

yang juga bermazhab Syafi’iyah. Namun, dalam hal pemikiran fikih Satria 

Effendi tentang teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan  

Satria Effendi mengikuti pendapat mazhab Hanafi. 

3. Analisis maqasid al-Syari’ah tentang teknologi informasi dalam perwalian 

akad pernikahan adalah pertama, hifz al-Diin (memelihara agama) karena 

Islam mendorong untuk menikah sesuai dengan Hadits menyebutkan 

dengan adanya pernikahan berarti sudah melaksanakan setengah dari agama. 

Kedua, hifz al-nafs (memelihara jiwa) karena Islam melarang hidup 

membujang (tabattul) sesuai dengan Hadits begitu juga dengan larangan 

sodomi, lesbian dan homoseks. Akibat pernikahan yang gagal, dapat 

mendatangkan kekecewaan bagi kedua belah pihak yang bisa menjadi salah 
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satu penyebab sakit jiwa, yang akhirnya memutuskan untuk hidup 

membujang, melakukan sodomi dan lesbian.  Ketiga, hifz al-Nasl 

(memelihara keturunan) karena Islam melarang perbuatan zina agar 

mendapatkan keturunan yang baik-baik. Dikhawatirkan dengan tidak 

menikah mereka melakukan perbuatan zina. Keempat, hifz al-Maal 

(memelihara harta), karena al-Maal mesti dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. Akibat tidak memiliki harta berupa uang untuk pergi ke 

tempat majelis pernikahan sehingga dilakukan pemanfaatan harta berupa 

teknologi informasi bagi wali maupun salah satu mempelai untuk 

pernikahan jarak jauh.  

B. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang penulis sarankan diantaranya: 

1. Faktor kekuasaan Presiden dalam intruksinya tentang KHI (Kompilasi 

Hukum Islam) selama ini, dapat dialihkan kekuasaanya kepada Direktur 

Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 

Kementrian Agama Provinsi, Kementrian Agama Kabupaten, sampai ke  

KUA tingkat Kecamatan untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat yang 

ingin melaksanakan pernikahan yang merupakan sunah Rasul. 

2. Faktor kekosongan hukum dalam perwalian akad pernikahan teknologi 

informasi perlu dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan sebagai pedoman bagi lembaga pernikahan Islam 
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seperti KUA, dikarenakan sudah pernah dilaksanakan oleh masyarakat 

akibat perkembangan zaman.   

3. Perwalian akad pernikahan teknologi informasi menurut Satria Effendi 

diharapkan agar dapat memberikan pemahaman dasar bagi masyarakat agar 

tidak serta merta menyatakan perwalian akad pernikahan teknologi 

informasi tidak sah tanpa mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang 

masalah, sehingga kita dapat lebih jernih dalam berpikir untuk menyikapi 

hal-hal baru dalam cakupan hukum pernikahan. 

4. Masukan bagi pembuat undang-undang yaitu perlu dilakukan pembaharuan 

terhadap undang-undang tersebut diantaranya dengan memasukan peristiwa 

hukum baru yang belum diatur secara tegas. Seperti memasukan pengaturan 

mengenai teknologi informasi dalam perwalian akad pernikahan atau 

ketidak hadiran secara fisik salah satu mempelai dalam akad nikah tidak 

mengurangi keabsahan dari perkawinan tersebut karena sesuatu hal yang 

sangat mendesak, sehingga dapat memberikan kepastian hukum. 
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