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BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Hukum dalam Islam selalu dipahami sebagai hukum Tuhan, karena

diderivasi dari teks-teks keagamaan, berupa al-Quran dan as-Sunnah. Dengan cara

deduktif, dari kedua sumber itu, kemudian dihasilkan fiqh atau biasa disebut

dengan Hukum Islam.1 Kedudukan fiqh di kalangan umat Islam memiliki peranan

yang sentral, sebagai instrumen hukum untuk mengatur tata kehidupan

masyarakat.

Lebih dari itu, hukum Islam atau fiqh bukan hanya dipahami sebagai

manifestasi dari titah yang bersumber dari Tuhan, tetapi ia juga dianggap sebagai

hasil karya pemikiran para mujtahid dalam menderivasi hukum-hukum dari

sumber otentiknya, yakni al-Quran dan Sunnah.2 Urgensitas kedudukan hukum

Islam ini, yang mendorong Yoseph Schacht untuk berkesimpulan bahwa tidak

mungkin untuk memahami Islam tanpa memahami hukumnya.3

1Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009), h. 1.

2Di kalangan umat Islam hakikat hukum adalah hukum Tuhan, dan tugas manusia bukan
menciptakan, melainkan hanyalah menemukan hukum Tuhan, tetapi sama sekali hal itu tidak
bermakna absennya peranan manusia dalam membentuk rumusan rasional dari hukum itu sendiri.
Lihat dalam pengantar, Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. v.

Lebih lanjut, Abu Yasid berkomentar bahwa hukum Islam merupakan perangkat aturan
yang diktum-diktumnya selain didasarkan pada wahyu melalui kaidah-kaidah istinbat}, juga
mengacu pada pergumulan sosial demi terimplementasikannya nilai-nilai keadilan dan
kemaslahatan universal di tengah masyarakat. Karenanya, menurutnya penelitian hukum Islam
memerlukan perangkat analisis terhadap kedua sumbernya, yakni wahyu dan realitas masyarakat.
Lihat, Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 18.

3Yoseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: University Press, 1996). h. 1.
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Fiqh merupakan produk par exellence yang telah dihasilkan peradaban

Islam, yang termasuk diantara sekian banyak disiplin ilmu yang menopang tradisi

intelektual dunia Islam. fiqh menempati posisi penting dalam peta pemikiran

Islam, karena fiqih mampu berdialog dan berinteraksi dengan problematika sosial

masyarakat. Karakteristiknya yang elastis-responsif, dari awal pertumbuhannya

hingga sekarang fiqih selalu mengalami dinamisasi dan selalu beradaptasi dengan

konteksnya.

Di kalangan umat Muslim, fiqh diyakini sebagai bentuk manifestasi dari

kehendak Allah SWT. yang tertuang di lipatan-lipatan huruf dalam Al-Qur'an dan

Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pelaksanaan hukum-hukum fiqhiyyah

dianggap sebagai bentuk ketundukan kepada Allah SWT. karena ia adalah

merupakan manifestasi eksoterik keimanan.

Dalam tataran praktis, pelaku fiqh praktis atau seorang mukallaf dalam

menjalankan hukum-hukum fiqh tersebut, terkadang terbentur dengan kondisi-

kondisi tertentu seorang mukallaf itu sendiri. Artinya, secara normal seorang

mukallaf mungkin dapat menjalankan hukum-hukum fiqh ke dalam kehidupan

sehari-harinya sesuai dengan ketentuan fiqh yang ada, mengenai halal dan

haramnya sesuatu. Di pihak lain, terkadang ada beberapa persoalan, atau kondisi

(}}z}uru>f) yang dialami mukallaf sehingga tidak mampu menjalankan hukum-

hukum tersebut, misalnya karena dalam keadaan terdesak atau d}aru>ra>t.4

4Allah swt telah berfirman di beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang
garansi kemudahan dalam menjalankan syariatnya, yakni sesuai kemampuan mukallaf. Misalnya
saja, QS. Al-Baqarah: 128, QS. Al-Baqarah: 286, QS, At-Thala>q:7,  QS. Al-Haj: 78, QS. Al-
Insyira>h: 6, QS. Al-Maidah: 3 dan yang lainnya. Tidak hanya itu, berbagai redaksi hadis pun
banyak yang menunjukkan hal yang sama.
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Dalam perspektif us}u>l fiqh, hukum secara universal yang berlaku dalam

keadaan normal itu biasanya disebut dengan azîmah. Sementara hukum yang

berlaku bagi mukallaf yang dalam kondisi kesulitan tertentu atau dalam keadaan

d}aru>ra>t, konsekuensinya mukallaf tersebut akan mendapatkan garansi

kemudahan, hukum kelonggaran ini disebut rukhs}ah. Garansi kemudahan yang

diberikan syariat ini, dijustifikasi oleh beberapa ayat-ayat al-Qur’an. Misalnya,

QS. Al-Baqarah: 185:



....

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu.”

Ayat lain, QS. Al-Maidah: 6:


.......
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu,......”

Ayat lain, QS. An-Nisa: 28:



“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan
bersifat lemah.”

Ayat lain, QS. Al-Hajj: 78:

...
...........

“....Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan.”

Selain ayat-ayat di atas, kemudahan dan garansi keringanan juga

mendapatkan justifikasi dari hadis Nabi. Ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ra

dan Abu Musa al-Asy’ari, beliau berpesan kepada kedua sabahat tersebut

demikian: “berilah kemudahan dan jangan menyulitkan umat, berilah kabar

gembira jangan justru menakuti umat kalian.”



4

Pembahasan rukhs}ah di atas, yang menjadi diskursus menarik di

kalangan fuqaha, karena hampir di setiap pembahasan bab-bab fiqh5, dimensi

garansi keringanan dapat ditemukan. Bahkan para fuqaha telah meletakkan dasar-

dasar kaidah dalam rukhs}ah, seperti kaidah: Ar-rukhas la thunaathu bil ma'asi,

ar-rukhas la thunaathu bi as-Syakki6. Bahkan, Imam Syâthibi dalam kitab

monumentalnya al-Muwafaqat pernah menegaskan, bahwa tujuan syari’- sang

pembuat syariat- dengan pensyariatan rukhshoh tidak lain adalah untuk

menghilangkan kesulitan-kesulitan seorang mukallaf dalam menjalankan ibadah

kepada-Nya dalam mengemban syariat-Nya.7

Perdebatan para pakar us}u>l terkait diskursus term rukhs}ah sangat

menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Karena meskipun di antara us}u>liyyu>n

terdapat kesamaan dalam memahami rukhs}ah secara umum, tetapi secara teoritis

terjadi perbedaan mendasar dalam merumuskan konsep rukhshoh dalam berbagai

5Lihat saja di dalam fiqh al-iba>da>t, mulai di syariatkannya tayamum sebagai ganti
wudhu bagi yang sakit, disyariatkannya sholat jama', hingga diperbolehkannya meninggalkan
puasa Ramadhan bagi yang sedang melakukan perjalanan jauh dan sebagainya. Di dalam fiqh al-
mua’mala>t, seperti disyariatkannya akad salam, musaqah, bai'ul ara>ya> dan lainnya. Di bab
fiqh nikah, di syariatkannya talak sebagi solusi arternatif bagi suami istri yang sudah tidak bisa
mempertahankan hubungannya, adanya syariat khulu' dan lain sebagainya.

6Maksudnya, bahwa seorang mukallaf akan mendapat rukhs}ah ketika hal-hal yang
menyebabkan ia mengalami kondisi d}aru>ra>t itu adalah hal-hal yang bukan termasuk maksiat,
seperti bepergian jauh untuk merampok misalnya. Atau hal-hal yang yang menyebabkan ia
mengalami kondisi tersebut bukan hal-hal yang diragukan, misalnya ia bepergian jauh, sebenarnya
ia telah mendapatkan rukhs}ah untuk bisa mengqas}ar shalatnya, akan tetapi ia ragu, apakah boleh
mengqas}ar atau tidak. Maka dalam kasus semacam ini, orang tersebut tidak diperbolehkan
mengqas}ar shalat, alias tidak mendapatkan rukhs}ah lagi karena ragu terhadap kebolehan qas}ar
itu sendiri. Lihat, As-Suyu>t}i, Al-Asyba>h wa An-Naz}air fi al-Furu' (Beirut: Dar al-Fikr,1996),
hlm 181.

7As-Sya>t}ibi, Al Muwa>faqa>t fi us}u>l al-Ahka>m, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h.
521.
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perspektifnya. Perbedaan itu, lebih disebabkan karena rukhs}ah memang memiliki

makna yang multi-interpretatif.8

Di pihak lain, rukhs}ah juga seringkali dijadikan dalil dalam melegalkan

sesuatu yang diharamkan, karena sudah mengarah kepada tatabu’ ar-rukhas

(mencari-cari kemudahan dengan motif memenuhi hawa nafsunya). Misalnya,

dalam kasus nikah tanpa wali dan saksi yang berdalih mengikuti mazhab Hanafi

dan Maliki sekaligus. Padahal, meskipun dalam mazhab Hanafi dibolehkan nikah

tanpa wali, tetapi Imam Hanafi menjadikan walimah sebagai media

pemberitahuan kepada orang lain menjadi syarat sahnya nikah. Demikian halnya,

dalam mazhab Maliki meskipun saksi tidak menjadi rukun nikah, tetapi Imam

Malik menjadikan wali nikah menjadi rukun nikah dan tidak sah tanpanya.

Dengan demikian, nikah tanpa wali dan saksi, secara syar’i tidak sah, baik

menurut mazhab Hanafi maupun Maliki. Bermazhab seperti ini dalam term us}u>l

fiqh disebut talfîq.

Contoh kasus rukhs}ah dalam masalah hukum nikah yaitu hukum

memandang wajah wanita dewasa yang bukan mahramnya tanpa alasan syar’i

8Syaikh Hud}ari Biek menjelaskan dalam kitabnya, bahwa rukhs}ah dalam syara'
mempunyai empat esensi, diantaranya: pertama, suatu hukum yang dikecualikan dalam sekawanan
hukum-hukum lainnya yang bersifat universal yang menunjukkan larangan secara mutlak. Seperti
hukum akad salam, musaqoh dan lainnya yang merupakan pengecualian dari kaidah-kaidah dasar
dalam akad atau transaksi. Kedua, hukum yang dihapuskan karena hukum-hukum tersebut
memberatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang dulu pernah disyariatkan kepada umat-
umat terdahulu, seperti cara mensucikan najis, di zaman Nabi Musa as. pakaian yang terkena najis
harus dipotong, tetapi umat Nabi Muhammad baju yang terkena najis dapat disucikan dengan
membasuhnya dengan air yang suci. Ketiga, hukum-hukum syariat yang memberikan kelonggaran
secara mutlak dalam mencapai tujuan kebahagian seorang mukallaf, seperti dalam dibolehkannya
poligami. Keempat, hukum yang disyariatkan karena adanya uz|ur yang memberatkan, dan hukum
tersebut sebagai pengecualian dari hukum-hukum dasar yang bersifat universal karena hanya
bersifat temporer dan kondisional, contohnya dibolehkannya mengqoshar dan menjama’ shalat
ketika dalam perjalanan, diperbolehkan tayamum sebagai ganti wudhu. Lihat, Hudhari Biek,
us}u>l Fiqh, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1999), h. 67.
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bagi laki-laki dewasa pada dasarnya dilarang dalam Islam kecuali dalam kondisi-

kondisi tertentu. Hal ini tidak lain dalam rangka menjaga kemuliaan dan

kehormatan wanita itu sendiri sesuai dengan tujuan syariat. Tetapi syariat

membolehkan bagi laki-laki saat melamar wanita yang hendak dinikahinya untuk

memandang wajahnya. Kebolehan ini bukan lain karena adanya rukhs}ah bagi

laki-laki tersebut.9

Contoh lain, asas pernikahan dalam Islam pada dasarnya adalah

monogami. Akan tetapi, pada kondisi-kondisi tertentu seorang laki-laki

diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu wanita dan maksimal empat orang

wanita. Praktek pernikahan seperti ini disebut poligami. Poligami dalam Islam

sebagai alternatif bagi kaum laki-laki yang memiliki kebutuhan biologis tinggi.

Poligami bukanlah suatu prinsip yang wajib dilaksanakan di dalam syariah Islam

sehingga boleh menyebabkan berdosa jika tidak mengamalkannya. Poligami

hanya merupakan perkara harus dan satu rukhs}ah (keringanan) dalam keadaan

d}aru>ra>t.10

Pada awal mula Islam, Nabi pernah membolehkan nikah mut’ah bagi para

sahabat yang sedang dalam perjalanan jauh untuk berjihad menegakkan agama

9Hal di atas, jika berpedoman pada pendapat dalam mazhab fiqh yang mengatakan bahwa
wajah termasuk bagian dari aurat yang wajib ditutup oleh kaum wanita.

10Mahmud Halim mengemukakan bahwa Islam membolehkan perkawinan poligami
dengan alasan-alasan  yang dapat dipaparkan sebagai berikut: pertama, jumlah wanita melebihi
jumlah laki-laki. Kedua, Nafsu biologis laki-laki sangat besar, yang mungkin tidak bisa dipenuhi
oleh satu orang istri, atau istrinya sendiri memang sedang tidak ingin memenuhi kebutuhan
biologisnya. Agar tidak terjadi penyimpangan dan terjerumus ke dalam perbuatan zina, saat itulah
poligami bisa menjadi pengganti. Ketiga, Masa kesuburan laki-laki bisa berlangsung sampai 70
tahun atau lebih, sementara kesuburan pada wanita umumnya hanya sampai umur 50 tahun  atau
lebih. Keempat, Poligami juga melahirkan perilaku pengayoman bagi anak-anak yatim yang
berada dalam tanggungan seorang ibu yang kurang mampu. Lihat, Mahmud Halim, Fiqih Da’wah
Muslimah (Jakarta: Robbani Press, ,2003), h. 570.
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Allah. Hukum kebolehan nikah mut’ah ini juga erat kaitannya dengan rukhs}ah

yang diberikan Allah bagi umat manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.

Meskipun kini nikah mut’ah oleh kalangan mayoritas ulama telah melarangnya,

tetapi paling tidak, hal ini menunjukkan ada banyak keringanan yang diberikan

Allah swt. dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di muka bumi.

Kasus lain yang berhubungan dengan rukhs}ah adalah seperti korban

wanita pemerkosaan. Di antara sebab-sebab mendapatkan rukhs}ah yaitu adanya

unsur paksaan (ikrah). Oleh karena itu, seorang wanita yang dipaksa untuk

melakukan hubungan intim atau diperkosa, maka baginya rukhs}ah. Artinya,

seorang wanita tersebut tidak berdosa meskipun telah melakukan hubungan badan

dengan laki-laki yang tidak halal baginya.11 Adapun dari pihak laki-lakinya,

apakah karena dipaksa kemudian juga mendapat rukhs}ah. Persoalan ini yang

juga perlu kajian mendalam nantinya pada pembahasan penelitian ini.

Dari contoh-contoh rukhs}ah di atas, nampak bahwa hakekat rukhs}ah

sebenarnya memiliki hubungan erat dengan keadaan d}aru>ra>t dan

mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara

rukhs}ah, d}aru>ra>t dan maslahat, terlihat dari hubungan antara ketiga istilah

tersebut. rukhs}ah berarti kemudahan dalam kondisi-kondisi tertentu yang

diberikan Allah kepada umat manusia yang mengalami uz|ur, sedangkan

d}aru>ra>t merupakan bagian dari sebab-sebab seseorang tersebut akan

mendapatkan rukhs}ah atau suatu keringanan, sebagaimana sebab-sebab

rukhs}ah lainnya seperti kondisi sakit (marad}), bepergian (safar), pemaksaan

11Usamah Muhammad Muhammad as-Sallubi, Ar-Rukhas As-Syar'iyyah : Ahka>mu>ha
wa d}awa>bit}uha, (Mesir: Dar al-Iman, 2002), h. 244.
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(ikra>h) dan lainnya. Sementara maslahat merupakan tujuan dari disyariatkan

rukhs}ah bagi umat manusia yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang

telah dipersiapkan Allah untuk menghindari kesulitan-kesulitan dalam

melaksanakan ibadah kepadaNya.

Dalam kitab-kitab yang ditulis ulama fiqh dan us}u>l fiqh, konsep

rukhs}ah banyak dibicarakan dalam konteks “at-taisi>r, dan takhfi>f”

(kemudahan atau kelonggaran dan keringanan). Kajian terhadap konsep rukhs}ah

ini menjadi urgen karena alasan berikut: Pertama, di era abad modern ini, banyak

kalangan mengatakan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kemudahan

dan meninggalkan kesulitan. Dari sini, muncul fenomena bermazhab secara

“serampangan” dengan menggabungkan pendapat ulama secara lintas mazhab dan

melaksanakan ajaran Islam dengan mengambil pendapat yang “serba mudah”.

Sikap bermazhab semacam ini, akan menimbulkan ketidakabsahan ibadah dari

seorang mukallaf tersebut.

Kedua, mengkaji rukhs}ah sebagai sebuah metodologis dalam

mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi umat Islam di setiap zamannya

adalah bagian dari upaya ijtihad kontemporer di abad modern. Dengan demikian,

konsep rukhs}ah harus dipahami secara sistematis dalam rangka memahami

dinamika perkembangan sosial masyarakat terkait dengan prinsip elastisitas

hukum fiqh.

Berangkat dari uraian di atas, maka mengkaji tentang seputar diskursus

rukhs}ah sangatlah menarik dan penting, dalam rangka upaya menganalisis

kondisi-kondisi umat manusia dalam melaksanakan ajaran agama secara sah. Oleh



9

karena itu, peneliti terterik untuk mengkaji secara mendalam tentang konsep

rukhs}ah dan implementasinya dalam hukum keluarga. Dengan penelitian yang

mendalam dan mengunakan pendekatan komparatif diharapkan dapat

mengungkap banyak informasi dan pemahaman yang lebih komprehensif.

B.Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Perbedaan mendasar dalam konsepsi rukhs}ah antar mujtahid, khususnya

dari kalangan mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyyah menarik untuk ditelusuri secara

mendalam. Terlebih, bila rukhs}ah ini dikaitkan dengan maqashid Syariah.

Karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mengedepankan prinsip

toleransi dan menghilangkan kesulitan manusia (raf’u al-haraj).

Oleh karenanya, penting kiranya untuk meneliti kajian rukhs}ah untuk

mengungkap pengaruh konsep rukhs}ah dalam bidang fiqh nikah. Dengan

demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan dalam kajian

us}u>l fiqh.

2. Batasan Masalah

Sebagaimana diketahui, bahwa rukhs}ah memiliki cakupan yang luas

dalam fiqh. Bahkan, hampir dari setiap bab-bab dalam literatur fiqh rukhs}ah

merupakan kaidah yang mewarnai dinamika perkembangan ijtihad fiqh. Hal ini

terbukti dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan para pakar hukum

Islam.

Pada penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada konsep rukhs}ah,

baik dari segi metodologis maupun aplikatifnya dalam hukum pernikahan
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kontemporer. Meskipun demikian, penulis juga menyebutkan kasus-kasus

rukhs}ah dalam hukum Islam klasik, agar penelitian ini menjadi lebih

komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini akan dibatasi cakupannya berdasarkan judul

di atas, yang mana akan lebih memfokuskan terhadap kajian literatur atas konsep

rukhs}ah dan aplikasinya dalam hukum pernikahan.

3. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini menjadi fokus, maka rumusan masalah yang akan

dikaji secara mendalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep rukhs}ah menurut ulama us}u>l fiqh

(us}u>liyyûn)?

2. Bagaimana hubungan konsep rukhs}ah dengan maqashid syariah

dalam hukum Islam?

3. Bagaimana aplikasi rukhs}ah dalam hukum pernikahan?

C.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.Tujuan

Tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengungkap konsep rukhs}ah dari berbagai perspektifnya menurut

pandangan para pakar us}u>l (us}u>liyyu>n) secara ilmiah dan

komprehensif,  serta menelusuri metode penetapan rukhs}ah pada tataran

metodologis menurut ulama us}u>l fiqh.

2. Untuk mengetahui korelasi konsep rukhs}ah dengan maqashid syariah.



11

3. Untuk mengetahui aplikasi atau penerapan konsep rukhs}ah di bidang

hukum keluarga.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Sebagai sarana praktis untuk menggali pengetahuan di bidang ilmu fiqh

dan us}u>lnya, yang merupakan disiplin keilmuan yang peneliti pernah

geluti selama menempuh pendidikan sarjana tingkat strata-1 (S-I) di Al-

Ahqa>f University Had}ramaut Republic Of Yemen pada program studi

Syari’ah wal Qa>nu>n.

2. Sebagai sumbangan pemikiran pada masyarakat, khususnya masyarakat

akademik, yang memiliki minat memperdalam kajian us}u>l fiqh, lebih

spesifiknya kajian tentang rukhs}ah, setidaknya dengan adanya penelitian

ini, dapat memperkaya informasi pelengkap dari hasil studi metodologis

us}u>liyyah, dan upaya kodifikasi pendapat-pendapat para ulama secara

utuh dan komprehensif.

3. Untuk menghadirkan sebuah karya ilmiah yang independen (mustaqil) dan

komprehensif tentang diskursus rukhs}ah dilengkapi dengan penerapan

konsep rukhs}ah di bidang hukum keluarga.

D.Definisi Istilah
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Yang dimaksud dengan konsep dalam judul tesis ini adalah ide umum,

pengertian, pemikiran, rancangan, rencana dasar.12 Konsep dapat dipahami

sebagai sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi,

obyek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental.13

Dengan demikian, kata konsep lebih sepadan dengan istilah naz}ariyyah dalam

bahasa Arab atau conceptum dalam bahasa Latin yang berarti pemikiran atau

paradigma.

Adapun istilah rukhs}ah memiliki arti hukum yang berubah dari hukum

syar’i (asal) karena adanya uz|ur kepada hukum baru yang lebih mudah dan

ringan dengan tetapnya sebab-sebab keringan dari hukum asalnya seperti hukum

makan bangkai dalam kondisi d}aru>ra>t. Definisi lain yang hampir sama yaitu

hukum yang ditetapkan atas dasar menyalahi dalil hukum asal disebabkan adanya

uz|ur. Pengertian rukhs}ah sesuai pendapat kalangan Syafi’iyah seperti ini

dianggap lebih komprehensif karena mencakup bentuk-bentuk keringanan

(takhfifat) dan kemudahan di dalam kondisi-kondisi tertentu yang mendesak

disebabkan oleh keadaan sakit, bepergian, paksaan, d}aru>ra>t dan uz|ur - uz|ur

lainnya yang tidak diharuskan berupa uz|ur yang berat (al-udzru as-syaq).

Menurut R. Subekti hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal

hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.14 Lebih

12Tim Pustaka Agung Harapan, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya, CV. Pustaka Agung
Harapan, t.t), h. 322.

13 http://id.wikipedia.org/wiki/Konsep. Diakses, 15 Agustus 2013.

14Zulfa Djoko Basuki, Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan, (Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), h. 21.
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lanjut, Ali Affandi menjelaskan dua pokok kajian dalam definisi hukum keluarga,

yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan: keluarga sedarah dan

perkawinan. Akan tetapi pada penelitian ini, akan difokuskan pada hukum

keluarga yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan perceraiannya saja,

tidak mencakup masalah pertalian nasab dan sebagainya.

Dengan demikian, yang dimaksud dari judul penelitian ini upaya menggali

konsep atau pemikiran secara komprehensif tentang rukhs}ah dan hal-hal yang

berhubungan dengannya dengan dilengkapi contoh kasus-kasus hukum di bidang

hukum perkawinan yang menjadi aplikasi dari sebuah konsep yang telah

dikemukakan para pakar us}u>l fiqh secara lintas mazhab.

E.Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai term rukhs}ah dalam kajian fiqh dan us}u>lnya

memang telah dilakukan oleh para sarjana Muslim klasik maupun kontemporer.

Di antara literatur-literatur klasik di bidang us}u>l fiqh seperti: Al-Mus}tas}fa>

Min Ilmil us}u>l karya Imam Al-Gaza>li, Al-Ihka>m Fi us}u>lil Ahka>m karya

Abu Hasan Al-Amidy, Al-Muwa>faqa>t fi us}u>l al-Fiqh karya Imam as-

Syat}ibi, Taqwi>mul Adillah Fi us}u>lil Ahka>m karya Ad-Dabu>si, Kitab Fi

us}u>lil Fiqh karya Al-Lamisyi, Al Taud}ih li matn Al Tanqi>h fi> us}u>l Fiqh,

karya Imam Al Qad}i S}adr Syari’at Abdulla>h bin Mas’ud Al Mahbu>bi, dan

kitab lain yang ada kaitanya dengan pembahasan ini, baik secara etimologis

maupun secara terminologis.
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Literatur-literatur tersebut di atas, memang telah membahas term

rukhs}ah, tetapi masih dalam porsi yang minimalis. Artinya, pembahasan

rukhs}ah hanya menjadi bagian kecil dari seluruh pembahasan dalam kajian

us}u>l fiqh. Menurut penulis, belum ditemukan literatur us}u>l fiqh klasik yang

lebih spesifik membahas konsep rukhs}ah secara metodologis dan aplikatif yang

lebih komprehensif .

Adapun karya tulis kontemporer yang ditemukan penulis –sejauh

pembacaan atas literatur us}u>l fiqh kontemporer- berkaitan dengan pembahasan

rukhs}ah ada empat karya tulis:

1. Karya Dr. Muhammad Husni Ibrahim Salim, Dosen Fiqh Perbandingan di

Fakultas Syariah dan Hukum di Kairo yang berjudul, Ar-Rukhas} wa

Asba>but Tarkhi>s Fi al-Fiqhi Al-Isla>m. Buku setebal hampir 500

halaman yang diterbitkan pada tahun 1987 M oleh Darut Thibah Al-

Muhammdiyah 3 Darb al-Atruk di Azhar, secara umum mengupas

rukhs}ah beserta contoh-contoh aplikatifnya, tetapi hanya berkutat pada

fiqh al-iba>da>t (fiqh ibadah).

2. Karya Muhammad Hasan Alu>sy yang berjudul ar-rukhs}ah Inda al-

us}u>liyyi>n wa Ala>qatiha bi Mara>tib maqa>s}id as-Syari’ah. Secara

umum, karya tersebut mengupas hubungan rukhs}ah terhadap tingakatan-

tingkatan maqashid syariah, yakni d}aru>riyyat, hajiyyat dan

tahsi>niyyat.

3. Karya Dr. Abdul Kari>m bin Ali An-Namlah, Dosen us}u>l fiqh pada

Fakultas Syariah di Universitas Imam Muhammad bin Su’ud al-
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Islamiyyah, yang berjudul Ar-Rukhas} As-Syar'iyyah wa is|ba>tuha Bil

Qiya>s.

4. Karya Usamah Muhammad Muhammad as-Sallubi yang berjudul Ar-

Rukhas} As-Syar'iyyah : Ahka>muha wa d}awa>bit}uha. Karya yang

semula tesis yang dibimbing Dr Hasan Muhammad Maqbu>li al-Ahda>l,

dan kini telah dicetak oleh Dar al-Ima>n secara garis lebih banyak

mengupas sebab-sebab rukhs}ah dilengkapi dengan perdebatan ulama

us}u>lnya.

Dari literatur di atas, selurunya memiliki karakteristik yang berbeda dari

penelitian ini. Karena penelitian ini, akan difokuskan pada penelusuran terhadap

konsep rukhs}ah dengan pendekatan komparatif secara metodologis sistematis

lintas mazhab dan berusaha mengungkap bagaimana implementasi konsep

rukhs}ah tersebut di bidang hukum pernikahan.

F. Landasan Teoritis

Al-Bazdawi dari kalangan Hanafiyyah mendefinisikan rukhs}ah sebagai

suatu keringanan yang diperbolehkan bagi mukallaf karena adanya uz|ur yang

andaikata uz|ur itu tidak ada maka hukumnya haram baginya. Atau suatu

keringanan untuk meninggalkan hukum (perintah) sementara bagi yang tidak

memiliki uz|ur wajib baginya dan berdosa bila meninggalkannya.15

15 Abdul Karim bin Ali An-Namlah, Ar-Rukhas As-Syar'iyah wa Is|ba>tuha Bil Qiya>s
(Riyad}: Maktabah Ar-Rasyd, 1990), h. 33.
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Ibnu Hajib dari kalangan Malikiyyah mengemukakan rukhs}ah merupakan

hukum yang disyariatkan karena adanya uz|ur dengan tetapnya keharaman

andaikata tidak ada uzdur itu sendiri. Berbeda dengan as-Syat}ibi yang

mengatakan rukhs}ah adalah sesuatu yang ditetapkan syariat karena adanya uz|ur

yang berat sebagai pengecualian dari hukum asalnya yang mengindikasikan suatu

larangan sesuai dengan kebutuhannya.16

As-Subki dari kalangan Syafi’iyyah memilih definisi rukhs}ah sebagai

hukum yang berubah dari hukum syar’i (asal) karena adanya uz|ur kepada hukum

baru yang lebih mudah dan ringan dengan tetapnya sebab-sebab keringan dari

hukum asalnya seperti hukum makan bangkai dalam kondisi d}aru>ra>t. Al-

Baidhawi juga memberikan definisi yang hampir sama yaitu hukum yang

ditetapkan atas dasar menyalahi dalil hukum asal disebabkan adanya uz|ur.17

Dengan demikian, definisi yang dijadikan pijakan adalah definisi yang

diungkapkan oleh kalangan Syafi’iyah karena lebih komprehensif. rukhs}ah yang

dikemukakan oleh al-Baidhawi dan as-Subki mencakup bentuk-bentuk keringanan

(takhfi>fa>t) dan kemudahan di dalam kondisi-kondisi tertentu yang mendesak

16Dari definisi ini, secara tidak langsung as-Syatibi ingin mengatakan: Pertama, bahwa
rukhs}ah itu ada bila ditemukan uz|ur yang berat (syaq), jika tidak, maka bukan dinamakan
rukhs}ah seperti akad salam, musaqah, qiradh. Kedua, rukhs}ah bukan hukum yang disyariatkan
sejak awal. Artinya, ia disyariatkan setelah terjadinya ketetapan hukum asal yang disebut azimah.
Ketiga, rukhs}ah harus disesuaikan dengan kebutuhan mukallaf dan bersifat juz’iyyah. Lebih
lanjut, An-Namlah mengkritik definisi as-Syatibi ini karena dianggap kurang komprehensif
(ghairu jami’), karena jika rukhs}ah disyaratkan harus adanya uz|ur yang berat, maka akan banyak
mengesampingkan rukhs}ah - rukhs}ah hsah yang tidak disebabkan oleh uz|ur berat seperti akad
salam, musaqah, qiradh. Lihat, Abdul Karim bin Ali An-Namlah, Ar-Rukhos As-Syar'iyah wa
Itsbaatuha Bil Qiyas (Riyadh: Maktabah Ar-Rasyd, 1990), h. 26-28.

17Usamah Muhammad Muhammad as-Sallubi, Ar-Rukhos As-Syar'iyah : Ahkamuha wa
Dhowabithuha, (Mesir: Dar al-Iman, 2002), h. 244.
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disebabkan keadaan sakit, bepergian, paksaan, d}aru>ra>t dan uz|ur - uz|ur

lainnya yang tidak diharuskan berupa uz|ur yang berat (al-uz|ru as-syaq).

Menurut as- As-Suyu>t}i, kemudahan dan keringanan yang diberikan

syariat berdasarkan jenis uz|ur nya terbagi menjadi enam bagian: pertama,

menggugurkan suatu yang wajib (tahkfi>f al-isqa>t}), misalnya gugurnya shalat

bagi wanita haid. Kedua, mengurangi suatu yang wajib (takhfi>f at-tanqis}),

misalnya shalat bagi musafir dengan cara diqas}ar. Ketiga, mengganti wajib

dengan yang lain (takhfi>f al-ibda>l), misalnya, tayamum sebagai ganti dari

wudhu. Keempat, mendahulukan yang wajib (takhfi>f taqdi>m), misalnya

mendahulukan zakat (sedekah wajib), sebelum haul, mendahulukan zakat fitrah di

awal Ramadhan. Kelima, mengakhirkan yang wajib (takhfi>f ta’khi>r), misalnya

musafir mengqadha’ puasa setelah Ramadhan. Keenam, takhfi>f tarkhis}

(kemudahan untuk keringanan), misalnya berobat dengan barang najis.18

Adapun jenis-jenis rukhs}ah yang berdasarkan perbuatan mukallaf, para

pakar us}u>l fiqh membagi menjadi lima bagian: pertama, rukhs}ah wa>jibah

yaitu rukhs}ah yang wajib diambil oleh mukallaf seperti wajibnya membatalkan

puasa bagi musafir yang jiwanya terancam karena kelaparan. Kedua, rukhs}ah

mandu>bah yaitu keringanan yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan seperti

shalat qas}ar dalam bepergian bila telah memenuhi syaratnya dan terhindar dari

perbuatan yang menghalanginya. Ketiga, rukhs}ah mubahah yaitu keringanan

yang boleh diambil atau tidak seperti menjama’ shalat dan melakukan akad salam.

18As-Suyu>t}i, al-Asybâh wa an-Nazhâ’ir fi al-Furû’ (Beirut.: dar al-Fikr, 1996.), hlm.
110.
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Keempat, rukhs}ah khilaful aula yaitu keringanan yang diberikan, tetapi lebih

baik tidak diambil, seperti tidak berpuasa saat bepergian yang tidak sampai

mengancam jiwa atau masih dalam keadaan normal (tidak kelaparan).19 Kelima,

rukhs}ah makruhah yaitu keringanan yang diberikan kepada mukallaf yang

sengaja untuk semata-mata mendapatkan kemudahan. Misalnya, bepergian

dengan niat agar diperbolehkan tidak berpuasa. Bagi orang seperti ini, tetap

baginya mendapatkan rukhs}ah tetapi makruh mengambilnya karena

menghabiskan waktu bepergian tanpa tujuan yang bermanfaat.20

Berbeda dengan kalangan Hanafiyyah yang membagi rukhs}ah menjadi

rukhs}ah haqiqiyah dan rukhs}ah majaziyah. rukhs}ah haqiqiyyah dibagi dua:

(1) keringanan yang diberikan karena uz|ur tetapi tidak menghapus sifat

keharaman tersebut disebabkan tetapnya dalil-dalil yang menunjukkan

keharaman. Misalnya, berbuka puasa dalam keadaan dipaksa (ikra>h) bagi orang

sehat yang tidak bepergian. Apabila ia bertahan dan sabar tetap berpuasa

meskipun diancam akan dibunuh, maka itu lebih utama karena melaksanakan hak-

hak Allah

(2)  kemudahan yang diberikan karena uz|ur tetapi menghapus sifat keharaman

tersebut disebabkan tidak tetapnya dalil-dalil yang menunjukkan keharaman,

misalnya dibolehkan berbuka puasa bagi orang sakit. Dengan demikian, meskipun

19Usamah Muhammad Muhammad as-Sallubi, Ar-Rukhas} As-Syar'iyyah : Ahka>muha
wa D}awa>bit}uha, (Mesir: Dar al-Iman, 2002), h. 43.

20Abdul Karim bin Ali An-Namlah, Ar-Rukhas} As-Syar'iyyah wa Is|b>atuha Bil Qiyas
(Riyadh: Maktabah Ar-Rasyd, 1990), h. 126.
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di bulan Ramadhan orang sakit tersebut dibolehkan tidak berpuasa, karena

keharaman berbuka puasa baginya ditunda ke waktu yang lain.21

Adapun rukhs}ah majaziyyah juga dibagi dua:

(1) keringanan yang diberikan kepada syariat umat Muhammad dibanding dengan

umat-umat terdahulu. Misalnya, hukumnya najis menyentuh wanita haid.

(2) keringan yang diberikan karena perubahan sifat perbuatan menjadi mubah

baginya, seperti akad salam. Jenis keringanan ini, seperti rukhs}ah mubahah yang

dikemukakan jumhur ulama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian

yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik.

Masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis untuk

memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang akan

diteliti.22

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research),

yaitu suatu penelitian yang data-datanya berasal dari literatur-literatur yang terkait

dengan obyek penelitian, kemudian dianalisis muatan isinya. Terkait hal tersebut,

21Ibid, h. 136
22M. Ali Sayuti, Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek, (Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 2002), h. 47
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dalam penelitian ini, akan dihimpun data yang berhubungan dengan konsep

rukhs}ah serta contohnya.

Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, yakni konsep rukhs}ah, maka

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis. Pendekatan ini,

digunakan untuk membedah konsep tersebut melalui perspektif us}u>l fiqh. Hal

ini berdasarkan pendapat Prof. Khoiruddin Nasution, yang mengatakan bahwa

diantara pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian normatif adalah

pendekatan us}u>l fiqh. Dengan kata lain, teori-teori us}u>l fiqh berperan sebagai

pisau analisis dalam menjawab masalah-masalah penelitian.23

Selain menggunakan pendekatan us}u>l fiqh, peneliti juga menggunakan

pendekatan komparatif. Hal ini penting, untuk membandingkan konsep rukhs}ah

antarlintas mazhab, sehingga diperoleh karakteristik konsep rukhs}ah secara detail

dan komprehensif.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian literer. Oleh karena itu, segala

kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap bahan-bahan dan buku-

buku yang berkaitan dengan obyek kajian.24 Untuk mendapatkan data secara utuh

terkait konsep rukhs}ah, maka data primer dalam penelitian ini adalah: al-

Asyba>h wa an-Naz}air fi Qawa>id wa Furu’ Fiqh as-Syafi’iyyah karya As- As-

23Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam (Yogyakarta: ACAdeMIA dan
TAZZAFA, 2012), h. 190.

24Muẖammad Nasir, Metodologi Research, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 58.
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Suyu>t}i, ar- rukhs}ah Inda al- us}u>liyyi>n wa Ala>qatiha bi Mar>atib

maqa>shid as-Syar’iah karya Muhammad Hasan Alusy, Ar-Rukhas} As-

Syar'iyyah wa Is|ba>tuha Bil Qiya>s karya Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah,

Ar-Rukhas} As-Syar'iyyah : Ahka>muha wa D}awa>bit}uha karya Usamah

Muhammad Muhammad as-Sallubi.

Adapun data sekundernya, berupa karya-karya di bidang us}u>l fiqh,

kaidah fiqh dan lainnya yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan

obyek kajian penelitian. Data tersebut, termasuk kitab, buku, artikel, jurnal

literatur keislaman, dan data internet yang memuat pendapat para pakar dan

praktisi dalam hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang

menjadi fokus kajian penelitian.

Sementara data tersiernya berupa kamus atau sumber-sumber pelengkap yang

berkaitan dengan tema penulisan tesis ini. Bahan-bahan tersebut sebagai

pendukung dalam rangka penajaman analisis peneliti, terhadap fakta-fakta dan

informasi yang diperoleh dari data-data yang akurat.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik

dokumentasi. Artinya, dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis (literatur-

literatur/buku-buku), baik yang primer maupun sekunder serta tersier, kemudian

hasil telaah itu dicatat dalam kertas sebagai alat bantu pengumpulan data.25

4. Teknik Penulisan Data

25 Suharsimi, Aikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), h. 131.
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Setelah proses pengumpulan data selesai, akan dilakukan proses reduksi

(seleksi data). Pada tahap reduksi data ini, yang dilakukan adalah menyeleksi,

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan memformulasikan data

yang relevan dengan fokus penelitian26, yaitu segala data yang relevan dengan

konsep rukhs}ah. Setelah langkah reduksi data selesai dilakukan, maka langkah

berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini merupakan proses deskripsi

atau penyusunan data-data menjadi teks naratif. Bersamaan dengan itu, dilakukan

analisis data dan dibangun teori-teori yang siap diuji kebenarannya, dengan

berpegang pada pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, setelah proses deskripsi dilakukan, maka dilanjutkan dengan

proses tahap penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini, menggunakan

metode deduktif, induktif, dan komparatif. Metode deduktif digunakan ketika

menganalisis prinsip-prinsip konsep rukhs}ah yang berlaku secara umum,

kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus. Metode

induktif digunakan ketika melacak metode penetapan rukhs}ah secara jelas dan

utuh. Sedangkan metode komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan

konsep rukhs}ah secara lintas mazhab Mutakallimun dan Hanafiyun.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan content analisys

(analisis isi). Dalam hal ini, konsep rukhs}ah akan diungkapkan secara deskriptif

ditinjau dari kerangka teoritis us}u>l fiqh. Untuk mensistematisasi data-data

26Kalau dikaitkan dengan teori masâlik al-‘illah (mencari ‘illat hukum) dalam ilmu ushûl
fiqh, barangkali data reduction ini dapat disamakan dengan pola kerja al-sabr wa al-taqsîm, yaitu
–dalam istilah penelitian menyeleksi semua data mengkategorisasi ke dalam kelompok-kelompok
sesuai kriteria fokus penelitian.
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dalam penelitian ini, maka perlu menggunakan logika berpikir induktif, yaitu

dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting

dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh

diri sendiri maupun para pembaca pada umumnya.27

H. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab

Pertama; Pendahuluan. Bab ini merupakan pintu masuk dalam kerangka

penelitian yang memuat tentang: pertama, latar belakang masalah; kedua,

permasalahan yang di dalamnya meliputi, identifikasi masalah, batasan masalah

dan rumusan masalah; ketiga, tujuan dan manfaat penelitian; keempat, definisi

Istilah, kelima, kajian pustaka; keenam, landasan teoritis; ketujuh, metode

penelitian; kedelapan, sistematika penelitian yang memuat komponen dan

kronologi penelitian ini.

Bab Kedua; rukhs}ah dalam Perspektif us}u>l fiqh. Pada bab ini ada

empat sub bab pembahasan yaitu: pertama, definisi rukhs}ah; yang di dalamnya

mengkaji secara kritis terhadap pendapat us}u>liyyu>n dalam mendefinisikan

27 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, tt), h. 89.
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term tersebut. Kedua, Klasifikasi rukhs}ah; yang di dalamnya mengupas

pembagian rukhs}ah menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ketiga, Sebab-

sebab rukhs}ah; pada sub bab ini akan mengupas hal-hal yang menjadi faktor

untuk mukallaf yang mendapatkan garansi rukhshoh.

Bab Ketiga; Korelasi rukhs}ah dan Maqashid Syariah. Pada bab ini akan

dibahas dalam beberapa sub bab. Pertama, Definisi Maqashid Syariah; pada sub

bab ini akan menguraikan pengertian maqashid, tingkatan maqashid. Kedua,

Metode Penetapan Maqashid Syariah. Ketiga, Hubungan rukhs}ah dan Maqashid

Syari’ah. Keempat, Hukum tatabu ar- rukhs}ah.

Bab Keempat; Analisis rukhs}ah dan Implementasinya dalam Hukum

Pernikahan. Pada bab ini akan diuraikan analisis konsep rukhs}ah secara umum

mulai dari definisi, klasifikasi dan sebab-sebanya. Selain itu, pada bab ini juga

dibahas secara tematis aplikasi rukhs}ah terhadap hukum pernikahan.

Bab Kelima; Penutup, yang memuat simpulan dan rekomendasi.

Sebagai akhir dari rangkaian penelitian ini, peneliti menutup dengan simpulan

dan rekomendasi. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil penelitian yang telah

dianalisis selama penelitian berlangsung, dan selanjutnya diberikan

rekomendasi sesuai dengan temuan selama penelitian. Disamping itu,

rekomendsi juga diberikan kepada siapa saja yang hendak menindaklanjuti

penelitan ini.
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