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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA, ISTIṢḤĀB DAN MAFQŪD

A. Tinjauan Umum Tentang Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Kata fatwa berasal dari kata فتي ( فتوى-افتاء –فتى –فتي  ) yang berarti

muda1. Muhammad Riyāḍ pula dalam kitabnya Uṣūl al-Fatawā wa al-

Qaḍā fi al-Mażhab al-Mālikī mengatakan bahwa dari sudut kebahasaan,

kata fatwa berarti apa yang difatwakan dalam permasalahan fiqh, lalu

pemerintah menjelaskannya (kepada masyarakat). Dia juga memetik

dari Lisān al-‘Arab yang mengatakan bahwa kata fatwa itu berasal dari

isim الفتى , yang membawa maksud pemuda yang bersifat dengan sifat

kuat, dan sifat fatwa menyamai sifat pemuda itu, yaitu kuat2.

Abdul Karim Zaidan pula memberi pengertian fatwa sebagai

berikut :

.

Artinya : Sesuatu naṣ yang dikeluarkan oleh mufti, atau sesuatu
hukum syara’ yang dijelaskan oleh mufti lewat fatwanya 3.

1Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Edisi Kedua,
(Surabaya: Pustaka Progresssif, 1997), Cet. 14, h. 1032-1033.

2 Muhammad Riyāḍ, Uṣūl al-Fatawā wa al-Qaḍā fi al-Mażhab al-Mālikī,(1996), h. 174.
3 ‘Abdul Karim Zaidan, Uṣūl ad -Da’wah, cet. ke-3, h. 157.
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Amir Syarifuddin mendefinisikan fatwa sebagai hukum syara’

yang disampaikan oleh mufti hasil dari ijtihād mujtahid, baik mujtahid

itu dirinya sendiri atau mujtahid lain yang selalu diikutinya4.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, fatwa itu adalah

sesuatu keputusan mengenai hukum syara’ yang dikeluarkan oleh mufti

dengan melakukan ijtihād, bukan dengan mengikut pendapat mufti yang

terdahulu (terhadap suatu permasalahan yang sama).

2. Dasar Hukum Fatwa

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fatwa itu lahir hasil dari

ijtihād seorang mufti yang merupakan seorang mujtahid. Ijtihād hanya

dilakukan terhadap perkara yang berkaitan dengan hukum syara’ yang

tidak dirincikan di dalam Al-Qur’an maupun ḥadiṡ. Ini tidak bermakna

seseorang itu boleh berijtihād tanpa berpandukan dua sumber utama ini.

Dalam surat an-Nisa’ ayat 59, Allah berfirman:
















4 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana Prenada, 2009), Jilid 2, h. 456.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara
kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya5.

Ayat ini mengandungi perintah Allah agar manusia

mengembalikan urusan mereka kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul

(ḥadiṡ). Secara tidak langsung  ayat ini menunjukkan bahwa, setiap

ijtihād yang dilakukan, haruslah disandarkan kepada dua sumber utama

Islam.

Al-Hafiz Ibnu Kaṡīr di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini

turun berkenaan dengan ‘Abdullah bin Hużafah bin Qais ‘Adi ketika ia

diutus oleh Rasulullah SAW di dalam satu pasukan khusus6. Di dalam

ayat ini juga ada memberi perintah mentaati perintah ulil amri.

Mengenai makna ulil amri, para ulama berbeda pendapat dalam

mendefinsikan kata ulil amri.

5 Tim Penterjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an
dan Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 1971), h. 128.

6 Abdullah bin Muhammad, Lubābu at-Tafsīr min Ibni Kaṡīr , pent. M. Abdul Ghoffar,
(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008), Jilid. 2, h. 339.
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Ibnu ‘Abbas mengartikan ulil amri sebagai ahli fiqh dan ahli

agama7. Demikian pula Mujahid, ‘Atha’, Hasan al-Basri dan Abul

‘Aliyah berkata ulil amri itu membawa arti ulama. Ibnu Kaṡīr

menambah, bahwa kata ulil amri itu adalah umum mencakup setiap

pemegang amanah urusan, baik umara’ maupun ulama8.

M.Quraish Shihab pula menjelaskan bahwa ulil amri itu membawa

makna orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin.

Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani

persoalan-persoalan kemasyarkatan. M. Quraish Shihab menambah, ada

tiga pendapat mengenai siapa itu ulil amri, yaitu para penguasa atau

pemerintah, ulama, dan yang ketiga adalah mereka yang mewakili

masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya9.

Di sisi lain, bentuk jamak pada kata uli10 dipahami sebagian ulama

dalam arti mereka adalah kelompok tertentu, yakni satu badan atau

lembaga yang berwewenang menetapkan dan membatalkan sesuatu

seperti misalnya pengangkatan kepala negara, pembentukan undang-

undang dan hukum, atau yang dinamai ( أھل الحّل والعقد ), yaitu mereka

yang terdiri dari pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh,

wartawan, dan kalangan profesi lainnya serta angkatan bersenjata. M.

7 Ali bin Abu Talhah, Tafsir Ibnu Abbas, Pent, Muhyiddin Mas Rida dkk, (Jakarta :
Pustaka Azzam, 2009), Cet. ke-1, h. 203.

8 Abdullah bin Muhammad, op.cit., h. 343
9 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta:

Lantera Hati, 2011), Cet. 5, Jilid 2, h. 585.
10 Kata uli ( أولي ) adalah bentuk jamak dari perkataan wali ( ولي ) yang berarti yang

kasih, pemerintah, kawan. Lihat Muhammad Idris Abdul Ra’uf al-Marbawi, Kamus Idris al-
Marbawi Arab-Melayu, (Kuala Lumpur : Darul Nu’man, 1995), h. 398.
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Quraish Shihab mengatakan pendapat ini antara lain dikemukakan oleh

Muhammad ‘Abduh, Rasyid Ridha, dan al-Marāghi11.

Dalam ayat إلى هللا والرسولفإن تنازعتم فى شىء فرّدوه , Mujahid dan

banyak ulama salaf berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Kaṡīr,

bahwa ayat ini merupakan perintah Allah agar segala yang

diperselisihkan oleh manusia, baik tentang uṣūluddīn (pokok-pokok

agama) maupun furu’ (cabang-cabang) agama, wajib dikembalikan

kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah12.

Terdapat satu riwayat yang menceritakan bagaimana jawaban

Mu’az bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah saat dia akan diutus ke

Yaman untuk menjadi qaḍi di sana:

َكْیَف تَْقِىض « 
. »« قَاَل . . »

« قَاَل . 
ىل « قَاَل .. »

13«

Inti dari hadiṡ ini adalah Mu’az mengatakan bahwa dia akan

berijtihād dalam suatu permasalahan apabila tidak ditemukan

jawapannya di dalam Al-Qur’an maupun Sunnah.

11 M. Quraish Shihab, op.cit., h. 585-586.
12 Ibid.
13 Sunan at-Tirmizi, Kitab Al-Ahkām, (Maktabah asy-Syāmilah), hadiṡ no. 1377.
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Kesimpulan yang dapat dibuat adalah, seseorang itu dibenarkan

untuk berfatwa namun haruslah bersandarkan kepada dua sumber utama

umat Islam dan juga harus memenuhi syarat-syarat untuk berijtihād

dalam mengeluarkan sesuatu fatwa.

3. Syarat-syarat dan Prinsip-prinsip Fatwa

Amir Syarifuddin dalam bukunya telah merumuskan syarat-syarat

mufti yang diambil dari beragam pendapat pakar uṣūl fiqh dan

dikelompokkan kepada berikut:

a. Syarat umum : karena ia akan menyampaikan hal-hal yang

berkenaan dengan hukum syara’ dan pelaksanaannya, maka

ia harus seorang mukallaf, yaitu muslim, dewasa dan

sempurna akalnya.

b. Syarat keilmuan: yaitu bahwa ia ahli dan mempunyai

kemampuan untuk berijtihād. Untuk itu ia harus memiliki

syarat-syarat sebagaimana syarat yang berlaku bagi seorang

mujtahid14.

c. Syarat kepribadian: yaitu adil dan dipercaya. Dua

persyaratan ini dituntut dari seseorang mufti karena ia

secara langsung akan menjadi ikutan bagi umat dalam

14 Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid ialah mengetahui isi Al-
Qur’an dengan segala seluk beluknya (ulum Al-Qur’an), baik dari sisi pengetahuan bahasanya atau
makna-makna yang terkandung di dalamnya, seterusnya mengetahui As-Sunnah dengan
mendalam, mengetahui seluruh masalah yang hukumnya telah ditetapkan oleh ijma’, memahami
dan mampu menerapkan metode istinbāṭ hukum, mengetahui ilmu bahasa Arab dan seluk
beluknya, mengetahui kaidah-kaidah hukum Islam dan memiliki kemampuan mengolah dan
menganalisis dalil-dalil hukum untuk menghasilkan ketetapan hukum yang dimaksudkan,
mengetahui maqāsid syarī’ah, prinsip-prinsip umum dan semangat ajaran Islam, dan yang terakhir
ialah memiliki akhlak terpuji dan niat yang ikhlas dalam berijtihad. Lihat Beni Ahmad Saebani,
Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), Cet. ke-1, h. 182.
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beragama. Dua syarat ini bahkan tidak dituntut dari seorang

mujtahid karena tugasnya hanya meneliti dan menggali.

d. Syarat pelengkap: sebagai ulama panutan, ia harus bersifat

tenang dan berkecukupan, mempunyai niat dan i’tiqad yang

baik, kuat pendirian dan dikenal di tengah umat. Al-Asnawi

secara umum mengemukakan bahwa syarat mufti adalah

sepenuhnya memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada

seorang perawi ḥadiṡ karena dalam tugasnya memberi

penjelasan (fatwa), sama dengan tugas perawi (memberi

penjelasan mengenai hadis)15.

Adapun mengenai prinsip-prinsip dalam berfatwa, Abdul Karim

Zaidan  menjelaskan bahwa, apabila hendak berfatwa terhadap sesuatu

hukum yang berkaitan dengan syara’, maka seseorang itu wajib

bersandarkan kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Kedua-dua

sumber ini hendaklah dijadikan sebagai akar kepada dalil-dalil hukum

yang dibuat seperti contohnya ijma’. Terdapat dua bentuk fatwa, yaitu

fatwa yang diterima dan fatwa yang ditolak. Fatwa yang diterima

adalah fatwa yang bersandarkan kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi

SAW, dan fatwa yang ditolak itu fatwa yang bertentangan dengan Al-

Qur’an dan Sunnah Nabi SAW16.

4. Tujuan dan Kegunaan Fatwa

15 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 457.
16 Abdul Karim Zaidan, loc.cit.
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Dalam portal resmi fatwa Malaysia, disebutkan bahwa fatwa hanya

bisa dibuat apabila telah diperintahkan oleh Yang di-Pertuan Agong

atau atas permintaan orang ramai melalui surat yang dihantar kepada

mufti atau dibuat atas kehendak mufti itu sendiri, di mana ia (fatwa) di

buat mengenai persoalan yang menimbulkan pertikaian mengenai

hukum syara’17. Adapun mengenai kegunaan fatwa, Muhammad Riyāḍ

menjelaskan bahwa, ada tiga tujuan dan kegunaan fatwa. Antaranya

ialah sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum

syara’. Kehadiran masalah-masalah baru amat-amat memerlukan fatwa,

yang disertakan dengan penjelasan yang jelas. Ini semua tidak akan

terjadi jika tanpa ilmu. Terdapat satu ḥadiṡ yang menceritakan

bagaimana suatu saat nanti, ilmu akan diangkat dengan dimatikan para

ulama hingga yang tinggal cuma manusia yang jahil. Mereka berfatwa

tanpa ada ilmu, di mana fatwa mereka itu sesat malah menyesatkan

manusia yang lainnya18.

 :

امء فريفع العمل معهم ویبقى يف 
.19

17 E-fatwa, “Apa Itu Fatwa”, diakses dari situs resmi Fatwa Malaysia dari http://www.e-
fatwa.gov.my/apa-itu-fatwa.

18 Muhammad Riyāḍ, op.cit., h. 180.
19 Ṣahih Bukhari, Kitab Al-‘Ilm, (Maktabah Asy-Syāmilah), ḥadiṡ no. 2673.
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Artinya : Allah tidak akan mencabut ilmu dari manusia dengan
menghilangkannya (ilmu). Akan tetapi Allah akan
menghilangkan (mematikan) para ulama dan
lenyaplah ilmu yang ada pada mereka, lalu tinggallah
manusia yang jahil. Mereka berfatwa sesama mereka
tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.

Selain itu, fatwa juga berfungsi sebagai tempat kebergantungan

masyarakat terhadap hukum syara’. Kadang-kadang ada fatwa yang

mewajibkan, ada yang mengharamkan, dan lain-lain lagi. Kepelbagaian

hukum syara’ ini (fatwa) adalah berkaitan dengan permasalahan fiqh.

Adapun demikian, adalah tidak dilarang untuk berfatwa dalam

permasalahan selain dari permasalahan fiqh, seperti berfatwa dalam

persoalan aqidah atau adab. Hanya saja berfatwa pada permasalahan

seputar fiqh itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kita20.

Yang terakhir adalah, fatwa itu adalah penjelasan kepada setiap

persoalan. Fatwa itu dibuat atas permintaan seseorang mengenai sesuatu

permasalahan. Mufti mengeluarkan sesuatu fatwa berdasarkan

persoalan yang dikemukakan oleh orang yang meminta (mustad’i)21.

5. Kaitan Fatwa dengan Metode Istinbāṭ / Ijtihād

Al-Yasa Abu Bakar menyatakan bahwa, dalam perspektif uṣūl fiqh,

setidaknya terdapat tiga pola (tariqat) atau metode ijtihād, yaitu bayani

(linguistik), ta’lili (qiyasi: kausasi) dan istiṣlāhi (teleologis)22.

20 Muhammad Riyāḍ, loc.cit.
21 Ibid.
22 Al-Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap



64

Ketiganya, dengan modifikasi di sana sini, merupakan pola umum yang

dipergunakan dalam menemukan dan membentuk peradaban fiqh dari

masa ke masa.

Pola ijtihād bayani adalah upaya penemuan hukum melalui

interpretasi kebahasaan (semantik). Di dalam pola ini, dibahas antara

lain, makna kata (jelas tidak jelasnya, luas sempit cakupannya), arti-arti

perintah (al-amr), dan arti-arti larangan (an-nahi), arti kata secara

etimologis, leksikal, konotatif, denotatif dan seterusnya, cakupan makna

kata yaitu : universal (‘ām), partikular (khāṣ) dan ambiguitas

(musytarak) ; hubungan atau keterkaitan antara kata dengan kata atau

kalimat dengan kalimat ; maksudnya, kalau satu persoalan dibicarakan

dalam dua ayat (Al-Qur’an) atau antara Al-Qur’an dengan ḥadiṡ atau

dalam dua ḥadiṡ, serta mempunyai segi-segi yang tidak sama, maka

perlu peraturan tentang mana yang perlu dijelaskan dan mana yang

tidak perlu, serta mana yang menjelaskan dan mana yang dijelaskan

(takhṣīṣ, taqyīd dan tabyīn) ; serta teknik-teknik mengartikan suatu

susunan kalimat atau rangkaian kalimat-kalimat23.

Pola ijtihād ta’lili adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang

melatarbelakangi (‘illat) suatu ketentuan dalam Al-Qur’an maupun

ḥadiṡ. Setiap hukum atau ketentuan yang ditetapkan punyai ‘illat, apa ia

langsung disebutkan atau tidak (tersembunyi). Kebanyakan ‘illat yang

Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, (Jakarta : INIS, 1998) h. 2, t.d.
23 Ibid., h. 7-8.
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tersembunyi adalah pada ketetapan ibadat mahdah (murni). ‘illat

dipecahkan kepada tiga pecahan, yaitu ‘illat tasy’rī’ī24, ‘illat qiyāsī25,

dan ‘illat istiḥsānī26.

Pola ijtihād istiṣlāhi adalah pola yang menggunakan ayat-ayat (Al-

Qur’an) atau ḥadiṡ yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau

sandarannya. misalnya ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil, atau ayat-

ayat yang menyentuh mengenai tidak boleh mencelakakan diri sendiri

dan orang lain dan lain-lain. Pola ini digunakan apabila masalah yang

diidentifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada ayat (Al-

Qur’an) atau ḥadiṡ tertentu secara khusus. Metode yang masuk dalam

pola ini adalah metode masālih al-mursalah, sad aż-żarā’i’, ‘uruf dan

istiṣḥāb27.

Misalnya peraturan mengenai lalu lintas kendaraan bermotor.

Perkara ini tidak ditemukan dalam ayat atau ḥadiṡ karena hal ini adalah

permasalah baru yang berkembang seiring zaman. Setiap permasalahan

baru, walaupun tidak ditemukan pengaturannya secara khusus dalam

ayat atau ḥadiṡ, ia tetap harus diatur, karena ia menyangkut hajat dan

24‘illat tasy’rī’ī ialah ‘illat yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang
dipahami  dari nas tersebut memang harus tetap seperti apa adanya itu, atau boleh diubah kepada
yang lainnya . Lihat Ahmad Adri Riva’i, “Maqāsid Syarī’ah”, Makalah disampaikan pada
pelatihan takhrij ahkam, (UIN SUSKA : Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, 2013).

25 ‘illat qiyāsī ialah ‘illat yang digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nas
pada masalah (bidang) lain yang secara zahir tidak dicakupnya. Dengan kata lain, ‘illat ini
digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah nas yang mengatur masalah Y berlaku juga untuk
masalah X yang secara harfiahnya tidak dicakupnya, karena antara kedua hal tersebut ada sifat
yang sama. Sifat yang sama inilah yang dinamakan ‘illat. Ibid.

26 ‘illat istiḥsānī adalah ‘illat pengecualian, maksudnya mungkin saja ada pertimbangan
khusus yang menyebabkan ‘illat tasyrī’ī tadi tidak dapat berlaku terhadap masalah yang
seharusnya dia cakup, atau begitu juga qiyās tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan
khusus yang menyebabkan ia dikecualikan. Ibid.

27 Al-Yasa Abu Bakar, op.cit., h. 9-10.
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kepentingan orang banyak.

B. Tinjauan Umum Tentang Istiṣḥāb

1. Pengertian Istiṣḥāb

Dari sudut bahasa, kata istiṣḥāb adalah kata terbitan dari kata

ṣaḥab ( صحبة –بحیص–صحب  ) yang membawa arti menemani atau

menjaga28. Ia juga membawa maksud dihalang atau dilindungi, seperti

dalam firman Allah surat al-Anbiyāˈ, ayat 43 :








Artinya : Atau Adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan
yang dapat memelihara mereka dari (azab) kami.
tuhan-tuhan itu tidak sanggup menolong diri
mereka sendiri dan tidak (pula) mereka dilindungi
dari (azab) Kami itu?29

Perkataan istiṣḥāb terbina atas wazan istaf’ala ( استصحاب-استفعال  )

yang membawa arti mau berteman dan mau menemani30. Abu Zahrah

pula mengatakan bahwa kata istiṣḥāb itu membawa arti menemani,

berterusan, teman atau tunduk31.

28 Ahmad Warson Munawir, op.cit., h. 763.
29 Tim Penterjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, op.cit., h.

500.
30 Musṭafa bin Syamsuddin, Al-Istiṣḥāb wa Taṭbīqātuhu fi al -Qaḍāyā al-Ghażāˈiyyah al-

Mu’aṣarah, h. 5.
31 Muhammad Abu Zahrah, Uṣūl al -Fiqh, (Darul Fikri), h. 295.
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Dari sudut istilah, di sana terdapat beberapa pendapat ulama

mengenai definisinya. Abu Zahrah mendefinisikan istiṣḥāb sebagai

berterusan menemani. Dia juga mendatangkan definisi dari Syaukani, di

mana Syaukani mendefinisikan istiṣḥāb sebagai suatu perkara yang

ditetapkan sebelumnya, maka perkara itu akan kekal seperti demikian

selagi tidak ada yang mengubahnya32.

Abu Zahrah juga mengutip pandangan Ibnu Qayyim yang

mengatakan bahwa istiṣḥāb itu adalah menetapkan yang telah

ditetapkan dan meniadakan apa yang tiada (mengekalkan hukum sedia

ada) sampai ada dalil mengubahnya. Ulama Mālikiyyah juga

berpendapat demikian. Mereka akan mengekalkan sesuatu yang telah

ditetapkan sebelumnya, sampai ada dalil yang dinaqalkan oleh kalangan

mereka atau bukan dari kalangan mereka. Contohnya permasalahan

mafqūd, ia dihukum sebagai hidup sehinggalah ada dalil yang

menyatakan dia mati33.

Al-Khinni mengutip pendapat Syihabuddin az-Zinjāni asy-Syāfi’i

mengenai definisi istiṣḥāb ini, yaitu (istiṣḥāb) kesimpulan yang dibuat

tanpa adanya dalil menafikan hukum tersebut, atau dengan kata lain,

mengekalkan apa yang telah ditetapkan dengan dalil. Al-Khinni juga

mengutip pendapat Asnawi yang mengatakan bahwa istiṣḥāb itu adalah

32 Ibid., h. 296.
33 Ibid.
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‘ibārah dari hukum yang ditetapkan pada zaman kedua dengan

berpandukan kepada ketetapan yang dilakukan pada zaman pertama34.

2. Dasar Hukum Istiṣḥāb

Menurut Abu Zahrah, kaidah istiṣḥāb ini mempunyai sandaran dari

sudut syara’ dan akal. Dari sudut syara’,  sesuatu itu hendaklah diteliti

dengan hukum syara’, yaitu mengekalkan sesuatu yang mempunyai

dalilnya, sampai ada dalil baru yang mengubahnya. Inilah yang

ditetapkan oleh syara’ untuk kaidah istiṣḥāb ini35. Adapun dari sudut

akal, keadaan sesuatu itu adalah utuh seperti itu, berterusan keadaan itu

sampai ada dalil lain yang bersalahan dengannya. Contohnya, jika

seseorang itu dikatakan hidup, maka dia tidak boleh dihukum sebagai

telah mati melainkan ada dalil yang menunjukkan dia telah mati36.

Terdapat satu kaidah fiqh yang berbunyi ِّالیقیُن ال یُزاُل بّشك yang

berarti “sesuatu yang ditetapkan dengan yakin tidak dapat dihapuskan

hanya dengan sesuatu yang diragukan”. Dalam kaidah ini, ada satu

kaidah anak yang pas dengan istiṣḥāb ini, yaitu kaidah yang berbunyi

األصُل بقاُء ما كاَن على ما كاَن ما لْم یُكْن ما یغیُرهُ  yang membawa arti “hukum asal

sesuatu perkara tetap dalam keadaan itu selama tidak ada sesuatu

34 Musṭafa Sa’id al-Khinni, Aṡar al-Ikhtilāf fi al-Qawā’id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al -
Fuqahāˈ, (Beirut: Muˈassasah Ar-Risālah,1982) h. 546.

35 Muhammad Abu Zahrah, op.cit., h. 297.
36 Ibid.
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(dalil) mengubahnya”37. Menurut As-Suyuti seperti yang dikutip oleh

Amir Syarifuddin, kaidah fiqh ini disandarkan kepada beberapa ḥadiṡ,

antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai seseorang

yang meragui apakah dia kentut atau tidak, lalu Nabi SAW

mengatakan agar tidak keluar dari masjid sampai mendengar suara atau

mencium bau. Juga ḥadiṡ dari Abu Sa’id al-Khudri yang berbicara

tentang seseorang yang ragu bilangan rakaat dalam ṣalatnya, maka

hendaklah ia melakukan apa yang dia yakini. Jika dia meyakini bahwa

belum cukup rakaat, maka ia harus menambah38.

3. Bentuk-bentuk Istiṣḥāb

Terdapat beberapa bentuk istiṣḥāb . Secara ringkasnya, dipaparkan

bentuk-bentuk istiṣḥāb dalam rincian berikut39:

a. استصحاُب الُحكِم األصليِّ لألشیاء

Mengekalkan hukum asal bagi setiap perkara. Contohnya
apabila sesuatu hukum ditetapkan dengan hukum mubah
atau berbentuk larangan, maka hukum itu berterusan
diberlakukan sampai ada dalil yang mengharamkan yang
mubah, dan membolehkan yang dilarang.

b. البراَءِة األصلیةاستصحاب العدِم األصلي أوِ 

Mengekalkan hukum tidak ada atau terlepas dari
tanggungjawab pada sesuatu itu. Contohnya terlepasnya
ahli zimmah dari taklif (tuntutan syara’) sampai ada dalil

37 A.Jazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 47-49.

38 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 370.
39 Muhammad Abu Zahrah, op.cit.,h. 297-298. Lihat juga Hasan Ahmad, Uṣūl al -Fiqh

dan Qawā’id al-Fiqhiyyah, (Selangor: Pustaka Haji Ahmad, 2013), Cet. ke-5, h. 351-355.
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yang mewajibkannya (ahli zimmah) untuk mengikuti aturan
syara’.

c. صِف المثبِت للحكم الشرعّي حتى یثبَُت خالفُھُ استصحاب الو

Mengekalkan sifat yang menetapkan sesuatu hukum syara’
hingga ada penetapan yang bersalahan dengannya.
Contohnya sifat semulajadi air adalah suci. Maka air itu
berterusan dianggap suci sampai ada dalil yang
menunjukkan ia (air) telah menjadi najis.

d. استصحاب مادلَّ العقُل والّشْرُع على ثبوتِِھ واستِْمَراِرهِ 

Mengekalkan hukum yang telah ditentukan syara’ maupun
akal pada ketetapannya dan pada keberulangannya.
Contohnya kewajiban seorang suami adalah memberikan
mahar. Kewajiban itu berterusan dituntut (harus dilunasi)
hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa mahar telah
dibayar atau digugurkan kewajiban membayar mahar oleh
yang menuntutnya (isteri).

e. استصحاب ُحْكِم اجماع فى محلِّ النَِّزع

Mengekalkan hukum ijma’ pada persoalan yang
diperselisihkan. Contohnya seseorang yang bertayammum
menemui air setelah selesai ia solat, para ulama telah
sepakat (ijma’) mengatakan bahwa sah solatnya jika ia telah
selesai mendirikan solat sebelum ia menemukan air. Maka
dianggap berterusan hukum sah yang disepakati itu ketika
tidak menemukan air sehingga ketika setelah
menemukannya yang mana ia dipertikaikan.

4. Pendapat Ulama Mengenai Istiṣḥāb

Para ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan kekuatan

istiṣḥāb sebagai hujjah. Di dalam lima bentuk istiṣḥāb yang dipaparkan

pada pembahasan sebelumnya, para ulama telah sepakat bahwa wajib
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beramal dengan bentuk yang pertama. Adapun empat yang lain, mereka

terpecah kepada tiga kelompok, sebagaimana berikut:

a. Kelompok Pertama

Kelompok pertama mengatakan bahwa istiṣḥāb adalah

hujjah pada nafi40 maupun iṡbāt41. Ini adalah pendapat

kebanyakan ulama dari Mutakallimin dan sekelompok kecil

dari kelompok Aḥnā f42.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini untuk

menguatkan pendapat mereka antara lain ialah firman Allah

dalam surat Al- An’ām, ayat 145 :







40 Nafi berarti keadaan tidak pernah ada sesuatu (hukum) atau kosong. Nafi dalam
permasalahan istiṣḥāb ini bermaksud meniadakan apa yang  sebelumnya tiada. Dengan demikian
berarti bahwa yang dahulunya “belum pernah ada”, maka keadaan “belum pernah ada” itu tetap
diberlakukan untuk masa berikutnya. Contoh untuk nafi ialah, di masa lalu tidak pernah ada
hukum tentang wajibnya puasa di bulan Syawal, karena tidak ada dalil syara’ yang
mewajibkannya. Keadaan tidak adanya hukum wajib berpuasa di bulan Syawal tetap akan berlaku
sampai masa kini dan mendatang karena dalil syara’ yang akan mengubahnya tidak akan ada lagi
karena Nabi telah wafat. Lihat Amir Syarifuddin, op.cit., h. 365-367.

41 Iṡbāt berarti keadaan yang telah (pernah) ada sesuatu (hukum). Ia berarti, jika di masa
sebelumnya “pernah ada”, maka keberadaan “pernah ada” itu tetap diberlakukan untuk masa
berikutnya. Contohnhya bila tadi pagi seseorang telah berwudhu’ untuk shalat subuh, maka
keadaan “telah berwudhu” itu masih diperhitungkan keberadaannya (wudhu’) pada waktu ia akan
melakukan shalat dhuha (ia tidak perlu berwudhu’ kembali), selama tidak ada bukti bahwa
wudhu’nya yang dilakukan pada waktu subuh tadi telah batal.Ibid.

42 Hasan Ahmad, op.cit., h. 357.
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Artinya: Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang
diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau
makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau
daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor -
atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.
Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang
Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang43.

Mereka mengatakan bahwa firman Allah dalam ayat ini

dianggap berhujjah dengan tidak ada dalil, dan inilah dikatakan

istiṣḥāb . Alasan mereka berikutnya ialah ḥadiṡ yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sebagaimana berikut :

ِإَذا َكاَن :قَاَل - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
َأْو ملَْ ُحيِْدْث َفَأْشَكَل َأَحدُُكْم ِىف الصََّالِة فـََوَجَد َحرََكًة ِىف ُدبُرِِه َأْحَدثَ 
44.َعَلْيِه َفالَ يـَْنَصِرْف َحىتَّ َيْسَمَع َصْوتًا أَْو جيََِد رًِحيا

Artinya: Jika salah seorang dari kamu sedang solat, kemudian
dia ragu apakah dia berhadas atau tidak karena ada
sesuatu yang bergerak pada duburnya, maka janganlah
ia berhenti dari melaksanakan shalat sampai ia
mendengar bunyi atau tercium bau.

43 Tim Penterjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, op.cit., h.
212-213.

44 Sunan Abu Daud, Bab Keraguan dalam Persoalan Hadas, (Maktabah asy-Syāmilah),
hadiṡ no. 177.
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Hadis ini menunjukkan bahwa hukum wudhu’ pada

seseorang yang dalam keraguan dikekalkan, dan inilah yang

dikatakan istiṣḥāb . Seterusnya mereka mengemukakan alasan

bahwa, ijma’ telah mengatakan, apabila seseorang itu ragu

apakah dia telah berwudhu’ atau belum, maka dia tidak

dibolehkan bershalat. Namun jika dia ragu apakah wudhu’nya

masih ada, maka dia dibolehkan untuk shalat. Sekiranya

istiṣḥāb asal (kembali kepada hukum asal) pada kedua-dua

masalah tersebut tidak ada, maka sudah tentu hukum yang

akan muncul adalah dibolehkan shalat untuk kasus pertama

dan tidak dibolehkan shalat untuk kasus kedua, dan ini

menyalahi ijma’45.

b. Kelompok Kedua

Kelompok kedua berpendapat bahwa istiṣḥāb boleh

dijadikan hujjah pada nafi sahaja, tidak pada iṡbāt, seperti

dihukum dengan ‘bebas dari kewajiban syara’ hingga ada dalil

yang menunjukkan seseorang itu dibebani dengannya’.

Pendapat ini dipelopori oleh kebanyakan ulama Hanafiyyah

yang terkemudian46.

Alasan mereka adalah, sabit hukum pada masa kedua

adalah tidak ada dalil yang menunjukkan sedemikian (sabitnya

hukum itu), sabit hukum tanpa dalil adalah batal. Oleh yang

45 Hasan Ahmad op.cit.,, h. 358-359.  Lihat juga Mustafa al-Khin, op.cit., h. 543.
46 Hasan Ahmad, op.cit.,, h. 357.
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demikian, istishab pada iṡbāt adalah batal, dan tidak menjadi

hujjah47.

c. Kelompok Ketiga

Kelompok ketiga berpendapat bahwa istiṣḥāb tidak boleh

dijadikan hujjah sama sekali. Ini merupakan pendapat

kebanyakan dari Hanafiyah dan sebagian dari ulama kalam

seperti Abi Husain al-Basri dan lain-lainnya48.

Mereka beralasan bahwa, bersuci, halal, haram, dan

sebagainya, adalah hukum-hukum syara’. Ia tidak sabit

(ditetapkan) melainkan dengan dalil yang ditegakkan dari

pihak syara’, dalil-dalil syara’ hanya terbatas pada Al-Qur’an,

As-Sunnah. Ijma’, dan qiyās yang disepakati ulama, sedangkan

istiṣḥāb tidaklah termasuk di dalamnya. Maka tidak boleh

berdalil dengannya (istiṣḥāb ) mengenai hukum-hukum

syara’49.

C. Tinjauan Umum Tentang Mafqūd

1. Pengertian Mafqūd

Perkataan mafqūd berasal dari kata فقد ( فقداُ وفقدان و فقوداُ -یفقد -فقد )

yang berarti hilang, luput50. Adapun kata mafqūd ini dibina atas wazan

47 Ibid., h. 359-360.
48 Ibid., h. 357.
49 Ibid., h. 361.
50 Muhammad Idris Abdul Ra`uf al-Marbawi, Kamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu,
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maf‘ūl ( مفعول ), yang membawa maksud yang dihilangkan. Kata دفق juga

boleh membawa arti mencari sesuatu yang hilang51 atau mencari

sesuatu yang tidak ada52 apabila dibina atas wazan tafa’‘ala ( تفعَّل ),

contohnya seperti di dalam firman Allah, surat An-Naml, ayat 20 :





Artinya : Dan Dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa
aku tidak melihat hud-hud, Apakah Dia Termasuk yang
tidak hadir53.

Mengenai pengertian mafqūd dari sudut istilah, di sana terdapat

beberapa pandangan dari para fuqahā’ yang bisa dijadikan sandaran.

Antaranya adalah pandangan fuqahā’ golongan Ḥanāfiyah yang

memberikan definisi mafqūd sebagai berikut :

1. Keadaan seseorang yang gaib tanpa diketahui apakah dia

masih hidup atau telah mati54.

2. Seseorang yang berpergian dan tidak diketahui kondisinya

serta tidak lagi kelihatan setelah lama masa berlalu55.

3. Nama bagi sesuatu yang wujud yang hidup karena

semulanya dia hidup namun keadaannya adalah tertutup

(Kuala Lumpur : Darul Nu`man, 1995), h. 98. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, op.cit., h.
1066.

51 Ibid.
52 Yusuf ‘Aṭā Muhammad Halwi, “ Ahkām al-mafqūd fi as-syarī’ah al-Islāmiyyah”,

(Palestina: Universitas Negeri an-Najah), h. 2, t.d.
53 Tim Penterjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, op.cit., h.

595.
54 Kamaluddin bin Muhammad, Syarḥ Fatḥul Qādīr, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah,

2003), Cet. Ke-1, Jilid. 6, h. 133.
55 ‘Alaiddin As-Samarqindi, Tuḥfatul Fuqahā’ , (Beirut: Darul Kutub Al-Alamiyah,

1984), Cet. ke-1, Jilid 3, h. 349.
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(tidak diketahui) seperti orang mati (yang tidak diketahui

akan keadaannya)56.

Di sisi Mālikiyyah pula, mafqūd diartikan sebagai seseorang yang

tidak diketahui keadaannya namun masih ada kemungkinan untuk

menjumpainya57. Dalam kitab Fawāqih ad-Diwān karangan Ahmad bin

Ghanim an-Nafrāwi, seperti yang dikutip oleh Yusuf ‘Aṭā Muhammad

Halwi, dijelaskan bahwa, mafqūd yang dimaksudkan dalam pengertian

tersebut adalah mafqūd dalam negara Islam58.

Imam Syāfi’i berbicara mengenai mafqūd sebagai berikut :

“ bahwa suami atau isteri, jika salah satunya atau kedua-
duanya gaib di darat atau di laut, diketahui atau tidak diketahui
akan kegaibannya, dan mati kedua-duanya atau salah satunya,
dan tidak didengari kabar mengenainya (mati), atau ia (kabar)
disembunyikan oleh musuh yang menyebabkan berita
mengenai itu tidak didengari, maka tidak mewarisi (harta) oleh
salah satu dari mereka kecuali setelah yakin kematiannya.
Begitu pula di sisiku akan hal keadaan isteri bagi si mafqūd
yang pergi berperang atau tidak, atau disembunyikan musuh,
atau suaminya berpergian lalu hilang di jalan, atau tidak
menemui jalan pulang, atau berpergian lalu tidak ada yang
mengetahuinya, atau belayar di laut yang kemudian tidak
diketahui kabarnya, atau ada kabar bahwa dia tenggelam di
laut dan kamu melihat kapal itu tenggelam namun tidak
meyakini apakah dia turut tenggelam di laut, maka tidak ada
‘iddah terhadap isterinya dan tidak bisa menikah selama-
lamanya sehinggalah diyakini akan kematiannya (suami)59’.

56 Muhammad bin Abi Sahla As-Sarkhasi, Al-Mabsūṭ li-Syamsuddīn As-Sarkhasi, (Beirut:
Darul Ma’rifah, 1331 H), Jilid 11, h. 34.

57 Orang yang menjadi tawanan tidak termasuk dalam kategori mafqūd karena berita
mengenainya (keadaannya) tidak terputus. Begitu juga seseorang yang dipenjara yang tidak
mampu untuk dilihat. Lihat Muhammad ‘Urfah ad-Dusuki, Ḥāsyiyah ad-Dusūqi ‘ala Syarh al-
Kābir, Jilid 2, h. 479.

58 Yusuf ‘Aṭā, op.cit., h. 17.
59 Muhammad Idris as-Syāfi’i, Al-Umm, (Manṣūrah: Darul Wafa’, 2001), Cet. ke -1, Jilid

6, h. 608.
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Imam an-Nawawi berkata, mafqūd itu adalah seseorang yang

terputus berita mengenainya dan tidak diketahui keadaannya, apakah

dia berpergian atau tidak, atau sewaktu peperangan, atau kapal yang

dinaikinya tenggelam/kemalangan60. Ulama Ḥanābilah berkata, mafqūd

itu adalah seseorang yang tidak diketahui apakah dia hidup atau mati

karena terputus  berita mengenainya. Sebagiannya berpendapat bahwa

mafqūd itu adalah seseorang yang tiada kabar mengenainya sewaktu ia

berpergian atau menjadi tawanan61.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri mafqūd

itu adalah seseorang yang tidak diketahui kedudukan dan tempatnya,

tidak diketahui keadaannya (apakah ia masih hidup atau telah mati), dan

telah berlalu satu waktu yang lama dari tempo tiadanya kabar

mengenainya.

2. Dasar Hukum Mafqūd

Tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun ḥadiṣ yang

membicarakan mengenai persoalan mafqūd ini. Setelah ditelusuri

berbagai kitab fiqh, didapati bahwa persoalan mafqūd ini pertamanya

berlaku di zaman pemerintahan ‘Umar al-Khaṭṭāb r.a. Dalam

menghadapi kasus ini, dia melakukan ijtihādnya karena tidak ada

60 Yahya bin Syarif an-Nawawi, Rauḍatu at-Ṭālibīn wa-‘Umdatul Muttaqīn, (Beirut: Al-
Maktabu al-Islāmi, 1991), Cet. ke-3, Jilid 6, h. 34.

61 Yusuf ‘Aṭā, op.cit., h. 18.
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ditemukan panduan di dalam Al-Quran dan ḥadiṣ untuk permasalahan

mafqūd ini62.

Para fuqahā’ telah mengikut jejak langkah ‘Umar dalam

menghadapi persoalan mafqūd. Mereka berijtihād dengan segala

kemampuan mereka. Setelah melihat kepada beberapa kitab-kitab fiqh

empat mazhab terkemuka, serta kitab-kitab Uṣūl Fiqh , didapati bahwa

mereka mendasari permasalahan mafqūd dengan kaidah yang

dinamakan istiṣḥāb .

3. Bentuk-bentuk Mafqūd

Dikalangan para fuqahā’ dari empat mazhab yang menjadi

sandaran umat Islam masa kini, hanya fuqahā’ Mālikiyyah dan

Ḥanābilah yang mengkategorikan mafqūd kepada beberapa bagian.

Mālikiyyah membagikan mafqūd kepada empat bagian seperti berikut :

a. Mafqūd di negara Islam.

b. Mafqūd di negara musuh.

c. Mafqūd pada saat wabah (penyakit).

d. Mafqūd pada waktu peperangan (apakah peperangan

sesama Islam atau antara Islam dan kafir)63.

Perincian mengenai bagian mafqūd menurut Malikiyyah ini akan

dibahaskan pada sub-bahasan berikutnya.

62 Ibid., h. 38-39. Lihat juga Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin
Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni al-Syarḥ al-Kabīr, (Riyāḍ: Dārul Kitāb al-‘Arabī), Jilid 9, h. 131.
Lihat juga Muhammad bin Idris asy-Syāfiʽi, Al-`Umm, (Manṣūrah: Dār al -Wafāˈ, 2001), Cet. Ke-
1, jilid 5, h. 153-154.

63 Muhammad ‘Urfah ad-Dusuki, loc.cit.
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Ḥanābilah membagi mafqūd kepada dua bagian, yaitu :

a. Mafqūd yang pada ẓahirnya (lahirnya) ia selamat, seperti

seseorang berpergian untuk berdagang, atau pergi

menuntut ilmu yang kemudiannya tidak didengari

kabarnya, atau pergi melancong yang kemudiannya tidak

ada kabar mengenainya.

b. Mafqūd yang pada ẓahirnya ia binasa seperti orang yang

hilang (tidak diketahui keadaannya) ketika peperangan,

atau kapal yang dinaikinya kemalangan lalu tenggelam

sebagian penumpangnya, atau ia berada di tempat yang

mendatangkan kecelakaan kepada manusia, atau hilang

dari keluarganya, atau seseorang yang keluar dari rumah

untuk shalat isya’ atau lain-lainnya (solat), atau dia pergi

ke suatu tempat yang dekat kemudian tidak pulang ke

rumah dan tidak diketahui kabarnya64.

Yusuf Āṭā menulis bahwa, jumhur dari kalangan Ḥanāfiyah,

Syāfi’iyyah dan juga Ẓāhiriyyah berpendapat bahwa tidak ada

pembagian dalam persoalan mafqūd. Jika seseorang itu hilang dari

keluarganya atau dari negaranya atau disembunyikan oleh musuh dan

tidak diketahui apakah dia hidup atau mati, tidak pula diketahui di

manakah tempat dia berada, dan telah lewat beberapa waktu yang

64 Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni,
(Riyāḍ: Dāru ‘Āl im al-Kutub, 1997), Cet. ke-3, Jilid 9, h. 186-187.
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panjang, maka itu adalah mafqūd, terserah apakah perkara itu berlaku di

negara Islam atau negara kafir, atau dalam peperangan atau kemalangan

kapal laut dan tidak diketahui nasibnya65.

4. Pendapat Ulama Mengenai Mafqūd

Dalam menanggapi permasalahan mafqūd ini, para ulama berbeda

pendapat mengenai kapan mafqūd bisa dihukum sebagai orang yang

telah mati. Hal ini amat penting karena ia akan mempengaruhi hukum

pernikahan antara si mafqūd dengan pasangannya, juga permasalahan

harta pusaka dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan si mafqūd.

Berikut dipaparkan pandangan para ulama empat mazhab mengenai hal

ini.

a. Pendapat Ḥanāfiyah

Di dalam kitab Al-Mabsūṭ dijelaskan bahwa, hukum bagi si

mafqūd pada syarak adalah میّت حّق غیره, حّي فى حّق نفسھ 66, yang

membawa maksud dia dianggap hidup dalam perkara yang

bersangkutan dengan dirinya seperti hartanya atau isterinya, namun

dia dianggap mati dalam perkara yang bersangkutan dengan haknya

yang ada pada orang lain, seperti harta pusaka ibu ayahnya atau

kerabatnya.

65 Yusuf ‘Aṭā, op.cit., h. 25.
66 Muhammad bin Abi Sahla As-Sarkhasi, Al-Mabṣūṭ li Syamsuddīn As-Sarkhasī,

(Beirut: Darul Ma’rifah), jilid 11, h. 34.
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Hukum ini disandarkan kepada kaidah istiṣḥāb , di mana pada

awalnya diketahui bahwa orang itu (mafqūd) dalam keadaan hidup,

maka dia harus dianggap hidup karena itulah keadaan semulanya

sebelum dia hilang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak

boleh diwarisi hartanya dan bagi isterinya tidak boleh menikah

dengan orang lain sehinggalah jelas dan terang kematiannya.

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa tertalak isterinya setelah

berlalu empat tahun dengan bersandarkan kepada riwayat yang

mengatakan bahwa ‘Umar memisahkan antara si mafqūd dengan

isterinya setelah berlalu empat tahun67.

Imam Abu Hanifah berpendapat, apabila telah sempurna 100

tahun dari tanggal dia (mafqūd) dilahirkan, maka dia dihukum

sebagai orang yang telah mati. Hasan bin Ziyad pula berpendapat

bahwa apabila telah sempurna 120 tahun dari tanggal ia dilahirkan,

maka si mafqūd dihukum sebagai orang yang telah mati. Abi Yusuf

juga berpendapat sedemikian. Sebabnya adalah tidak ada seorang

pun (secara ghalibnya) manusia bisa hidup sehingga 100 tahun68.

b. Pendapat Mālikiyyah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di sisi

Mālikiyyah, mafqūd dibagi kepada empat bagian. Setiap bagian ini

mempunyai hukum yang berbeda.

67 Ibid.,h. 35.
68 Ibid., h. 35-36.
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i. Mafqūd di negara Islam

Dalam pembagian ini, isteri kepada si mafqūd akan

memulai ‘iddahnya setelah berlalu 4 tahun dari tarikh

kehilangan suaminya. Adapun mengenai harta si mafqūd

ini, ia tidak boleh dibagikan kepada warisnya sehinggalah

sampai kepada satu waktu yang tidak lagi memungkinkan

dia untuk hidup, karena dia tidak dihukum sebagai orang

yang telah mati69.

Yusuf Āṭā mengutip dari kitab Al-Mudāwanah al-

Kubrā yang mengatakan Imam Malik berpendapat bahwa

harta si mafqūd tidak dibagikan sehinggalah benar-benar ia

telah mati, atau telah berlalu satu zaman di mana tidak ada

seorang pun orang yang seusianya hidup. Pada ketika itu,

barulah hartanya boleh dibagikan70.

ii. Mafqūd di negara musuh

Seseorang yang hilang (mafqūd) di negara musuh tidak

dihukum sebagai orang yang telah mati selagi belum ada

bukti-bukti yang membolehkan dia dihukum sedemikian.

Apabila tidak ditemukan bukti apapun atau tanda untuk

mensabitkan (menetapkan) ia dengan kematian, maka si

mafqūd baru boleh dihukum sebagai orang yang telah mati

69 Yusuf ‘Aṭā, op.cit., h. 33. Lihat juga Muhammad ‘Urfah ad-Dusūqi, loc.cit.
70 Yusuf ‘Aṭā, loc.cit.
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apabila telah berlalu 70 tahun dari tanggal ia dilahirkan.

Oleh yang demikian, segala hartanya tidak boleh diwarisi

dan isterinya tidak tertalak, sehinggalah berlalunya waktu

70 tahun dari tanggal dia (mafqūd) dilahirkan71.

iii. Mafqūd pada waktu peperangan

Para fuqaha’ Malikiyyah membagikan peperangan

kepada dua, yaitu peperangan sesama muslim, dan

peperangan antara orang Islam dan orang kafir.

Bagi orang yang pergi berperang dalam peperangan

antara sesama muslim, kemudian dia hilang (mafqūd),

maka dia dihukum telah mati apabila peperangan telah

berakhir.

Adapun orang yang ikut berperang dalam peperangan

antara Islam dan kafir, lalu kemudiannya dia hilang

(mafqūd), dia dihukum telah mati apabila telah berlalu 1

tahun dari tanggal dia hilang. Jika seandainya ada yang

melihat bahwa si mafqūd ini meninggalkan medan

peperangan sebelum ia berakhir, kemudian tiada didengari

kabarnya, maka dia dihukum dengan hukum bagi mafqūd

yang berlaku dalam negara Islam72.

71 Yusuf ‘Aṭā, op.cit., h. 32. Lihat juga Muhammad ‘Urfah ad-Dusūqi, loc.cit.
72 Yusuf ‘Aṭā, op.cit., h. 34.
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iv. Mafqūd pada saat wabah (penyakit)

Apabila seseorang itu mafqūd sewaktu berlakunya

wabah, maka dia dihukum telah mati tanpa perlu menungu

kepada suatu tenggang waktu yang diperkirakan bahwa

orang yang seusia dengannya tidak ada lagi yang hidup73.

c. Pendapat Syāfi’iyyah

Imam Syāfi’i berpendapat bahwa, tidak boleh dibagikan harta

orang yang hilang (mafqūd) kepada warisnya sehinggalah diyakini

akan kematiannya74 dan isterinya tidak tertalak dan tidak dihitung

‘iddahnya melainkan apabila telah diputuskan oleh hakim setelah

berlalu waktu yang panjang75.

An-Nawawi pula di dalam kitabnya Rauḍatu at-Ṭālibīn wa-

‘Umdatul Muttaqīn menulis bahwa Abi Mansur dan lain-lainya

berpendapat, harta si mafqūd tidak boleh dibagikan sehinggalah

adanya kepastian mengenai dia. Jika sekiranya hakim memutuskan

bahwa telah sampai waktu yang diperkirakan tidak mungkin dia

masih hidup, maka barulah hartanya dapat dibagikan. Batas waktu

ini tidak ditetapkan oleh para jumhur. Imam Nawawi menambah, di

sana ada pendapat yang syāż76, di mana batas waktu tersebut adalah

73 Ibid.
74 Muhammad Idris as-Syāfi’i, Al-Umm, (Manṣūrah: Darul Wafa’, 2001), Cet. ke -1, Jilid

5, h. 153.
75 Muhammad Idris as-Syāfi’i, Jilid 6, op.cit., h. 608-609.
76 Syāż diartikan sebagai sesuatu yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang ṡiqah

berlawanan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi lain. Definisi ini dimaksudkan kepada
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70 tahun, di mana ianya telah cukup dengan ẓan bahwa tidak

mungkin ia masih hidup setelah berlalu 70 tahun (dari tanggal ia

hilang)77.

Dalam kitab Al-Wasīṭ fi al-Mażhab karangan Imam Al-

Ghazali, juga dijelaskan bahwa harta si mafqūd tidak boleh

dibagikan sekiranya tidak ditemukan bukti akan kematiannya, atau

sebelum hakim memutuskan bahwa dia telah mati (setelah berlalu

beberapa waktu yang dirasakan hakim telah cukup untuk

menghukum si mafqūd itu sebagai telah mati). Batas waktu itu

hendaklah dihitung dari tanggal kelahirannya, bukan dihitung dari

waktu kehilangannya78.

d. Pendapat Ḥanābilah

Dalam mazhab Ḥanābilah, mafqūd dibagikan kepada dua

bagian seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Berikut disampaikan pandangan mereka mengenai keduanya.

i. Mafqūd yang pada ẓahirnya (lahirnya) ia selamat

Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila telah berlalu

90 tahun, barulah harta si mafqūd boleh dibagikan dan

isterinya baru boleh menikah setelah habis waktu ‘iddah

permasalah ḥadiṡ. Namun demikian, jika digunakan kata syāż dalam ayat ini, dapat dipahami
bahwa pendapat syāż yang dikatakan oleh Imam Nawawi itu bermaksud pendapat yang ganjil yang
bersalahan dengan pendapat-pendapat lain yang ada dalam mazhab Syāfi’i. Lihat Abu ‘Amru
‘Uṡmān bin ‘Abdul Rahman Asy -Syahrazūrī, ‘Ulūm al-Ḥadīṡ li-Ibnu As-Ṣalāḥ , (California: Al-
Maktabah Al-‘Ilmiyyah, 1972), h. 76.

77 Yahya bin Syarif an-Nawawi, op.cit., h. 33.
78 Muhammad bin Muhammad Al-Ghazāli, Al-Wasīṭ fi al-Mażhab, (Al-Azhar:

Darussalam, 1997), Cet. ke-1, Jilid 4, h. 367.
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yang terhitung sebagai ‘iddah suami meninggal dunia.

Batas waktu 90 tahun itu terhitung dari tanggal

kelahirannya. Hal ini karena mengikut kepada ‘uruf

setempat di mana tidak banyak yang hidup melewati usia

90 tahun. Ia wajib dihukum sebagai orang yang telah mati

(setelah berlalu 90 tahun)79.

Dalam kitab Al-Mughni, dipaparkan beberapa pendapat

mengenai hal ini. antaranya adalah, kematian orang yang

hilang itu harus diyakini atau telah berlalu satu waktu yang

kira-kira tidak mungkin dia masih hidup, barulah hartanya

dapat dibagikan dan isterinya tertalak, sebagaimana

pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Abu

Hanifah, Abi Yusuf, dan Imam Syāfi’i.  Adapun mengenai

batas waktu itu, ia bergantung kepada ijtihād hakim80.

Pendapat yang lain pula mengatakan bahwa harus

menunggu hingga 90 tahun termasuk tahun kehilangannya.

Mereka bersandarkan kepada ‘uruf di mana tidak banyak

yang mampu hidup hingga usia itu (90 tahun). Ibnu Abdul

Hakam pula berpendapat bahwa harus ditunggu hingga

sempurna 70 tahun termasuk tahun kehilangannya81.

Dalam kitab al-Inṣāf pula disebutkan bahwa pendapat

yang mengatakan harus menunggu hingga sempurna 90

79 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni al-Syarḥ al-Kabīr, loc.cit.
80 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, op.cit., h. 187.
81 Ibid.
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tahun itu adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab

mereka. Namun penulis kitab ini secara peribadi

mengatakan bahwa harus menunggu untuk selamanya

sehinggalah diyakini akan kematiannya karena pada

asalnya dia adalah hidup, atau sehingga hakim memutuskan

kematian bagi orang yang hilang (mafqūd)82.

ii. Mafqūd yang pada ẓahirnya (lahirnya) ia binasa

Dalam kitab Al-Mughni disebutkan pendapat Imam

Ahmad bahwa, apabila seseorang itu hilang dalam kategori

ini, seperti hilang sewaktu ikut berperang, maka hendaklah

menunggu selama 4 tahun. Apabila telah cukup 4 tahun dan

masih tidak ada kabar mengenainya, maka hartanya boleh

dibagikan dan tertalak isterinya dengan ‘iddah kematian.

Ibnu Qudamah juga berpendapat sedemikian83, begitu pula

dengan Al-Mardawi84.

Mereka berpendapat sedemikian karena bagi mereka,

waktu 4 tahun itu telah cukup dan ia adalah waktu yang

digunakan (pada zaman mereka) untuk menyatakan dengan

zhon bahwa dia (si mafqūd) telah binasa, di mana jika

sekiranya orang yang hilang itu masih hidup, maka sudah

82 ‘Alaiddin Abi Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardawi, Al-Inṣāf fi Ma’rifah ar -Rāji’ min
Khilāf ‘ala Mażhab al-Imām Ahmad bin Hanbal, (1955), Cet. ke-1, Jilid 7, h. 335.

83 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, op.cit., h. 186.
84 Al-Mardawi berpendapat harus menunggu 4 tahun ditambah dengan 4 bulan 10 hari.

Lihat Al-Mardawi, op.cit., h. 336.



88

pasti tidak akan terputus berita mengenainya sebegini

lama85.

85 Yusuf Aṭā, op.cit., h. 38.


