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Abstract 

The basic thought of maqashid has existed since the time of the companions, even when 
the Prophet was still living with them. If it is said that maqashid and maslahah are 
closely related, then it can be said that the forerunner of thoughts related to the concept 
of maqashid also departed from the thought of the argument of syara 'and its use as 
maslahat becomes an important consideration as a legal argument when there is no 
sharih text from the Qur'an or hadith and ordered to perform ijtihad. It is in this ijtihad 
process that a mujtahid bases his thoughts on the consideration of goodness during the 
stipulation of the law. If there is maslahat, there is the law of Allah SWT and vice versa, 
if there is madharat, then the prohibition will be taken by a mujtahid. Caliph Umar ra's 
policy based on a maqashid approach was not less than forty issues, all of which could 
be classified into several groups; regarding property (amwal), had and punishments and 
consequences (hudud wa 'uqubat), marriage and divorce (zawaj wa thalaq), inheritance 
(mirats) and other problems. 

 
Kata Kunci��0DTDVKLG�6\DULDK��8VKXOL\\DK��7DV\UL¶L\\DK 

 

 
A. Pendahuluan 

Di setiap kajian keilmuan tentu tidak terlepas dari aturan-aturan yang harus 
diperhatikan guna mengontrol dan menjaga eksistensi keilmuan tersebut. Begitu juga di 
dalam kajian hukum Islam (Islamic law) aturan-aturan tersebut kerap kali di namakan 
dengan kaidah-kaidah �TRZD¶LG) yang dijadikan sebagai acuan dalam proses 
pengambilan sebuah hukum.  

Proses pengambilan hukum atau istinbath al ahkam tersebut adalah kerja Ilmu 
ushul fiqih sebagai wadah keilmuan yang di dalamnya juga memiliki kaidah-kaidah 
�TDZD¶LG�. Ada dua klasifikasi umum terkait kaidah-kaidah (TDZD¶LG) di dalam ilmu 
Ushul Fiqh, yaitu TDZD¶LG ushuliyyah dan TDZD¶LG� IXUX¶L\\DK. Untuk yang pertama 
terbagi menjadi dua, yaitu DO�TDZD¶LG�DO� ushuliyyah al lughawiyyah dan DO�TDZD¶LG�DO�
XVKXOL\\DK� DO� WDV\UL¶L\\DK. Pada yang disebutkan terakhir ini, merujuk kepada 
klasifikasi Abdul Wahab Khalaf terdapat empat macam kaidah dan salah satu di 
antaranya adalah kaidah tentang PDTDVKLG�DO�V\DUL¶DK�yang menjadi tema pada tulisan 
ini.  

 Sementara mengenai PDTDVKLG� V\DUL¶DK� (maksud-maksud dibalik penetepan 
hukum), V\DUL¶� �SHPEXDW� V\DUL¶DW�� $OODK�� GL� GDODP� Pembuat aturan untuk hamba-
hamba-Nya dimaksudkan tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum 
(umat manusia); baik keumuman tersebut demi tujuan menjaga hak-hak kolektif 
maupun melindungi hak-hak setiap individu, atau menjaga hak-hak keduanya secara 
bersamaan. Dan pada kajian ini akan dijelaskan mengenai PDTDVKLG� V\DUL¶DK� berikut 
hal-hal yang berkaitan dengannya dalam proses pengambilan hukum.  Ada empat sub 
kajian yang akan diurai pada makalah ini: Telaah definisi, Dasar pemikiran dan telaah 
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historis munculnya PDTDVKLG�V\DUL¶DK��urgensi dan tujuan serta konsep teori maqashid 

V\DUL¶DK�� 

 
B. Pembahasan  

1. Telaah Definitif 
Sebelum mengurai lebih dalam mengenai PDTDVKLG� V\DUL¶DK, kiranya perlu 

menjelaskan pengertian $O� 4DZDLG� DO� 8VKXOL\\DK� DO� 7DV\UL¶L\\DK� terlebih dahulu. 

Karena sebagaimana tertera di dalam judul bahwa PDTDVKLG�V\DUL¶DK merupakan bagian 
dari $O� 4DZDLG� DO� 8VKXOL\\DK� DO� 7DV\UL¶L\\DK�� Ada tiga term yang perlu diurai; al 

Qawaid DGDODK� MDPD¶� (bentuk plural) dari kata TD¶LGDWXQ� yang berarti pondasi atau 
dasar;1 al Ushuliyyah adalah bentuk nisbah dari kata ushul, MDPD¶�GDUL�NDWD�ashl yang 
artinya adalah pokok atau fundamental; dan WD\VUL¶L\\DK�juga bentuk nisbah dari WDV\UL¶�
yang berasal dari kata sya-ra-µD�yang memiliki arti aturan atau hukum.  

Untuk kata yang terakhir ini juga pada perkembangannya membentuk term 
³V\DUL¶DK´�DUWLQ\D�DGDODK�KXNXP-hukum Allah SWT dan makna inilah yang dimaksud 
di dalam istilah di atas. Sehingga jika tiga term tersebut digabungkan maka bisa 
dipahami bahwa $O� 4DZDLG� DO� 8VKXOL\\DK� DO� 7DV\UL¶L\\DK� adalah dasar-dasar yang 
berupa kaidah-NDLGDK�SRNRN�GDQ� IXQGDPHQWDO� WHUNDLW� V\DUL¶DW� DJDPD� ,VODP��6HPHQWDUD�
Muhammad Qasim al Munsi mendefinisakan DO�TDZDLG�DO�WDV\UL¶L\\DK�dengan;  

�îØß��òë�é¬ë� �íªä�³��ª×í� ì�ôÌó®¸�ß��¹î¼èß��®ô´Ô��òÓ� �ì��ï�ªì�³üß�Ýî»÷��ï�äàË� �ìÌ¿í�ò�ß��ªË
�ã�Ìß���©��äß��æã�Úß¬Ûí�ìá�Ü£÷��é¬ë�Þà öËí�ì¹î¼èß�� �ì���ï���ò�ß��á�Ü£÷��ï�®Ø�³��æã�ªË�îØß�±��ªË�îØß�í�

��ôàÜß�±��Ìó®¸àß.�
 

Adalah kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama ahli ushul fiqih sebagai sarana 

memahami (mengurai) interpretasi teks-WHNV�V\DUL¶DW��.DLGDK-kaidah ini dihasilkan dari 

analisis dan penelitian terhadap hukum-hukum yang dihasilkan oleh teks-teks hukum 

dan (dari) ilat-ilat hukum tersebut. Sehingga kaidah-kaidah tersebut tidak lepas dari 

konsep-NRQVHS�GDVDU�V\DUL¶DW-TDZD¶LG�XQLYHUVDO�
2 

Seperti Al Munsi, Abdul Wahab Khalaf juga menyebutkan bahwa kaidah-kaidah 
V\DUL¶DW� WHUVHEXW� GLWHWDSNDQ� ROHK� SDUD� XODPD� DKOL� ILNLK� PHODOXL� SHQHOLWLDQ� �istiqra) 
terhadap hukum-hukum s\DUL¶DW�� DQDOLVLV� WHUKDGDS� LODW� �reasioning) dan hikmah 
SHQV\DUL¶DWDQ�� 3HQHOLWLDQ� WHUVHEXW� EHUGDVDU� SDGD� WHNV-teks yang menetapkan konsep 
GDVDU�V\DUL¶DW�GHQJDQ�WLGDN�KDQ\D�PHPSHUKDWLNDQ�DSD�\DQJ�VHFDUD�HNVSOLVLW�GLVHEXWNDQ�

terkait pengambilan hukum melainkan pada apa yang tidak tertulis secara tekstual. Ada 
OLPD�NDLGDK�\DQJ�EHOLDX�VHEXWNDQ������PDNVXG�XPXP�V\DUL¶DW�����DSD�\DQJ�PHQMDGL�KDN�

Allah SWT dan apa yang merupakan hak hamba (3) hal-hal yang perlu diperhatikan di 
dalam berijtihad (4) penasakhan hukum (5) tentang kontradiksi (WD¶DUXGK) dan 
pengunggulan (tarjih).3  Dan pada makalah ini hanya nomor satu yang akan lebih luas 
dijelaskan oleh penulis.  

Sementara 0DTDVKLG�DO�6\DUL¶DK atau DO�0DTDVKLG�DO�6\DU¶L\\DK atau Maqashid 

DO� 6\DUL¶ merupakan tiga istilah yang dimaksud sama,  terdiri dari dua kata yaitu 
maqashid dan DO�V\DUL¶DK��Untuk yang pertama adalah bentuk plural dari maqshad yang 
berarti maksud atau tujuan. Sedang kata yang kedua, DO� V\DU¶L\\DK� sebagaimana 

                                                           
1 6KDIZDQ�ELQ�µ$GQDQ�'DZXGL��Qawaid Ushul Fiqh wa Tathbiqathuha �'DU�DO�µ$VKLPDK��tt), 25.  
2 Muhammad Qasim al Munsi dalam artikel yang diupload pada 9/5/2008 M. 

https://www.alukah.net/sharia/0/2498/#_ftn1  
3 Abdul Wahab Khalaf, ,OP�8VKXO�DO�)LTK��ZD�.KXODVKDW�7DULNK�DO�7DV\UL¶�DO�Islami, (Kairo: Dar 

DO�)LNU�DO�µ$UDEL�������� 186. 



Nasyril Albab Mochamad 

Indo-Islamika, Volume 8, No. 2 Juli-Desember 2018/1439  | 86 

dijelaskan di atas bermakna hukum Allah SWT, baik yang secara langsung ditetapkan 
oleh Allah SWT atau yang disampaikan Nabi sebagai penjelas hukum Allah SWT 
tersebut atau apa yang ditetapkan berdasarkan ijtihad oleh para ulama yang merujuk 
kepada apa yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan demikian secara 
terminologi, term PDTDVKLG� DO� 6\DU¶L\\DK� bisa dipahami sebagai maksud atau tujuan 
dari hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.4 Apa yang dituju atau apa yang hendak 
dicapai oleh pembuat hukum (Allah) di dalam menetapkan suatu hukum. 

Untuk lebih mendekatkan kepada pemahaman yang utuh, para tokoh maqashid
5
 

telah memberikan definisi yang lengkap terkait terminologi PDTDVKLG� DO� V\DUL¶DK, 
misalnya Ibn Asyur, beliau mendefinisikan;6 

äß�� âÜ¤ß�í�òç�Ìäß��Ñ�»í��Úß«�òÓ�Þ§ª�í� �ìäÈÌã�í��Êó®¸�ß��Ý�î£��Êôä��òÓ�É�¸àß� �Åî¤à
�âÜ¤ß��æã�å�Ìã�æã�åîÜó��ã�Úß¬Ûí��ì�È£ü¤ã�æã�Êó®¸�ß��îà¨ó�û�ò�ß��òç�Ìäß�í��ã�Ìß���ì��ó�Ïí��Ìó®¸ß�

��ìèã��®ô�Û�É�îç��òÓ��Åî¤àã��ìèÜßí�á�Ü£÷��É�îç��®��³�òÓ��Åî¤àã�æÜ��âß 
Artinya: Makna-makna dan hikmah-hikmah yang disertakan oleh pembuat 

V\DUL¶DW��KXNXP��GL�GDODP�VHPXD�DVSHN�SHQV\DULDWDQQ\D�DWDX�VHEDJLDQ�EHVDU�DVSHNQ\D��

Maka memasukan karakteristik-NDUDNWHULVWLN� GDQ� WXMXDQ� XPXP� GDUL� V\DUL¶DW� WHUVHEXW��

tidak hanya terkait semua persoalan jenis hukum tetapi berbagai macam yang banyak.  

Ulama lain semisal Ilal al Fasi memberikan definisi yang tidak terlalu berbeda, 
dengan redaksi;7 

��ìã�Ü£��æã�âÜ£�ÞÛ�ªèË�É�¸ß���ìÌ¿í�ò�ß���®³÷�í���ìèã��ó�Ðß�����Ìó®¸ß��ª»�Øä��©�®äß��

$UWLQ\D��<DQJ�GLPDNVXG�GHQJDQ�PDTDVKLG�DO�V\DUL¶DK�DGDODK�WXMXDQ�V\DUL¶DW�GDQ�

UDKDVLD� \DQJ� GLOHWDNDQ� ROHK� SHPEXDW� V\DUL¶DW� GLVHWLDS� SXWXVDQ� KXNXP� GDUL� KXNXP-

hukum.  

 Dengan demikian PDTDVKLG� V\DUL¶DK� berbicara tentang makna dibalik suatu 
hukum atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT baik berupa hikmah, rahasia, 
atau tujuan umum dari adanya penetapan tersebut dalam rangka melahirkan 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia secara umum.  

 
2. Dasar Pemikiran dan Telaah Historis Munculnya pemikiran al Maqashid al 

6\DU¶L\\DK 

Pemikiran terkait PDTDVKLG�DO�V\DUL¶DK tidak bisa terlepas dari konsep mashalah 

di dalam penetapan hukum. Keduanya bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa saling 
dipisahkan. Maka wajar, jika sementara teoritikus awal dan merupakan tokoh yang 
diklaim sebagai pionir terkait teori maqashid ini (dalam wujud teori yang cukup rapih), 
Abd al Malik al Juwaini (w. 478/1185 M) menempatkan terma maqshid sebagai 
pernyataan alternatif dari mashalih (kemaslahatan-kemaslahatan) dan dia gunakan 
secara bergantian.8 

Kedekatan antara maqashid dan maslahah tersebut terus berkembang hingga abad 
ke-5 dan ke 8 bahwa banyak ulama yang pada sebagain karyanya mengenai ushul fikih 

                                                           
4Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamediagroup, 2008), 231.  
5 Sementar grend syeikh atau tokoh utama yang dinilai sebagai pionir yang konsen akan ilmu 

tentang maqashid ini, Abu Ishaq al Syatibi tidak memberikan redaksi definisi secara konkrit, melainkan 
langsung menjelaskan macam dan pengertian secara detail.   

6 0XKDPPDG� 7KDKLU� ,EQ� µ$V\XU�� %DLQD� ,OPD\� 8VKXO� DO� )LTK� ZD� 0DTDVKLG� DO� 6\DUL¶DK� DO�
Islamiyyah (Qatar: Wizarah al Auqaf wa as Syuun al Islamiyyah, 2004 M), 21. 

7 Ahmad al Raisuni, Nadzariyyat al Maqashid ind al Imam al Syatibi (Virginia: The International 
Institute of Islamic Thought, 1995 M), 18. 

8 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah. Penerjemah Rosidin dan 
Ali Abd el-0XQ¶LP���%andung: Mizan Pustaka, 2015 M), 33. 
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memaksudkan kedua terma tersebut dalam pengertian yang tidak relatif berbeda. Abu 
Hamid al Ghazali (w. 505 H/1111 M)9 memadukan maqashid dengan memasukan ke 
dalam bab kemaslahatan mursal (al mashalih al mursalah) begitu juga Fakhruddin al 
Razi (w. 606 H?1209 M) dan al Amidi (w. 631 H/1234 M) sejalan dengan al Ghazali. 
Bahkan Najm al Din al Thufi (w. 716 H/1216 M) atau al Qarafi (w. 1285 H/1868 M) 
memberikan hak yang istimewa terhadap mashalat dan juga kutip Jasser Auda, 
keabsahan maksud suatu hukum tergantung pada pemenuhan maslahatnnya, ³VXDWX�
maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau 

menghindari kemadharatan. 
10 

Secara teoritis, dasar pemikiran maqashid sudah ada sejak zaman para sahabat, 
bahkan di saat Nabi masih hidup bersama mereka.  Jika dikatakan bahwa maqashid dan 
maslahah sangat erat kaitannya, maka bisa dikatakan bahwa cikal bakal pemikiran 
terkait konsep maqashid ini juga berangkat dari pemikiran tentang dalil V\DUD¶� dan 
penggunaannya sebagaimana maslahat menjadi pertimbangan penting sebagai dalil 
hukum ketika tidak ditemukan nash secara sharih dari al QuU¶DQ� DWDX� VXQQDK� GDQ�
diperintahkan untuk berijtihad. Pada proses ijtihad inilah, seorang mujtahid 
mendasarkan pemikirannya pada pertimbangan kebaikan di saat penetapan hukum. Jika 
terdapat maslahat maka di dalamnya terdapat hukum Allah SWT begitu juga sebaliknya, 
jika terdapat madharat maka ketetapan laranganlah yang kemudian akan diambil oleh 
seorang mujtahid. 11 

Pelacakan ide akan maqashid pada era sahabat tersebut setidaknya bisa dilacak 
sampai pada keterangan suatu Hadits yang bercerita tentang pengiriman sebagian 
sahabat ke bani Quraidzah untuk shalat  asar di sana. Mengingat waktu shalat Asar 
sudah hampir habis sebelum sampai di bani Quraidzah, maka terhadap realitas ini para 
delegasi sahabat tersebut berbeda pandang menjadi dua kelompok; sebagian 
berpandangan secara tekstual dan menepati perintah shalat Asar di tempat tersebut 
apapun yang terjadi tanpa memperhatikan waktu shalat Asar yang habis. Sedangkan 
kedua melakukan rasionalisai perintah tersebut dengan melaksanakan shalat Asar di 
tengah perjalanan sebelum waktu shalat Asar habis dengan mempertimbangkan maksud 
atau tujuan perintah Nabi SAW adalah agar para sahabat bergegas ke Bani Quraidzah, 
EXNDQ� ³EHUPDNVXG´� PHQXQGD� VKDODW� $VDU� KLQJJD� KDELV� ZDNWX�

12 Informasi lain 
mengenai ide teori maqashid ini yang khususnya sudah ada pada zaman sahabat akan 
diuraikan pada bagain akhir makalah ini sebagai contoh penerapan teori maqashid 
WHUKDGDS�WHNV�EDLN�DO�4XU¶DQ�DWDX�+DGLWV�� 

 Secara historis perkembangan maqashid dari ide sampai terbentuk sebuah teori 
dan keilmuan mandiri setidaknya bisa diklasifikasikan menjadi tiga periode; pertama; 
Awal abad pertama hijriah. Pada masa ide, paradigma yang mengedepankan maslahat 
umum sebagai pijakan di dalam menentukan hukum kerap dilakukan oleh sebagin 
sahabat. Khususnya sahabat Umar ra yang pada banyak hal ketika mengambil 
keputusan, mungkin secara dzahir bertentangan dengan sunnah Nabi, melainkan karena 
kondisi yang berbeda ia mencoba menangkap pesan inti dibalik dalil-GDOLO�V\DUL¶DW�XQWXN�

                                                           
9 Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, Al Mustashfa min Ilm al 

Ushul, (Bairut: Muassasah al Risalah, 1997 M), 414 dan 416.  
10  Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam..., 33. 
11 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 246 
12 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam..., 41 
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diterapkan dan menjawab problematika yang tengah ia hadapi. Beliaulah embrio 
lahirnya studi maqashid yang dikembangkan oleh ulama kemudian. 13 

Kedua, abad ke-3 H sampai menjelang akhir Abad ke-4 H. Pada era ini, 
sebagaimana jelas Jasser Auda yang dikutip juga oleh Rahmi, maqashid belum menjadi 
ilmu mandiri kecuali nanti di antara abad ke-5 sampai abad ke-8 H. Hanya saja gagasan 
yang sejalan dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan suatu hukum sudah 
diterapkan oleh para tokoh fikih klasik (ulama usul fikih) di dalam bertinteraksi dengan 
dalil-GDOLO�V\DUL¶DW��6HSHUWL�LVWLODK�KLNPDK��µLODO��PXQDVDEDW�atau PD¶DQL�yang diterapkan 
sebagai analisis di dalam metode hukum Islam seperti qiyas, istihsan (preferesnsi 
kehakiman) dan maslahah. Ada tiga tokoh penting pada era ini yang kemudian mulai 
konsen dan mengembangkan gagasan maqashid, yaitu; al Tirmidzi al Hakim (w. 296 
H/908 M) melalaui karyanya yang sudah lebih khusus menggunakan terminologi 
maqashid, yaitu al shalah wa Maqashiduha; Abu Zaid al Balkhi (w. 322 H/933 M), 
penulis pertama terkait maqashid dalam bidang muamalat melalui karyanya yang 
berjudul DO�,EQDK�µDQ�µ,ODO�DO�'L\DQDK��dan Al Qaffal al Kabir Syayhi (w. 365 H/975 M) 
yang menyusun kitab 0DKDVLQ� DO� 6\DUD¶L�� Dari kitab inilah yang menginspirasi 
pemikiran khususnya al Juwaini dan al Ghazali dalam mengembangkan teori maqashid 
yang dikenal dengan al daruriyyat, al hajiyat dan al tahsiniyyat. 

14 
 Ketiga, Maqashid di Abad ke-5 H sampai Abad ke-8 H. Pada rentang ini 

paradigma maqashid mulai banyak mendapatkan perhatian khusus. Dan banyak ulama 
yang mengembangkan dan menkonstruksi menjadi bangunan teori yang relatif lengkap 
VHEDJDL� VHEXDK� VWXGL� NHLOPXDQ�� 7RNRK� VHPLVDO� $EX� DO� 0D¶DOL� DO� -XZD\QL� �Z�� ����

+������0��VHEDJDL�SHQFHWXV�WHRUL�³.HEXWXKDQ�3XEOLN´�PHQJDZDOL�JDJDVDQ�DWDX�VHEXDK�

teori tentang jenjang-jenjang kebutuhan dasar seperti DO�GDUXUDW��DO�KDMDW�DO�µDPPDK��DO�
makrumat dan al mandubat melalui karyanya al Burhan fi Ushul al Fiqh atau Ghiyats 

al Umam. Dilanjutkan al Ghazali (w. 505 H/1111 M), sebagai muridnya melalui 
karyanya al Mustashfa, ia membagi jenjang keniscayaan (levels of necessity) yang 
bersumber pada menarik manfaat dan menolak mafsadat. Selain dua tokoh di atas 
adalah al Izz ibn Abd al Salam (w. 660 H/1209 M), Syamsuddin ibn al Qayyim (w. 748 
H/ 1347 M), Syihabuddin al Qarafi (w. 684 H/1285 M) dan al Syatibi (w. 790 H/1388 
M). Ulama yang disebutkan terakhir ini membuka pintu yang lebih luas terhadap 
perkembangan teori maqashid. Jika al Qarafi menyumbangkan konsep fath al D]DUL¶DK��

pembukaan sarana untuk mencapai maslahat melalui karyanya )DWK� DO� =DUD¶L��maka 
ditangan Abu Ishaq al Syatibi Ibrahim bin Musa al Maliki (w. 790 H/1388 M) maqashid 

telah secara baik direkonstruksi olehnya sebagai asas-asas hukum Islam. 15  
 Transformasi yang dilakukan al Syatibi, sebut Rahmi ada tiga yang setidaknya 

bisa disebutkan; pertama, Al Syatibi memposisikan maqashid PDVXN�EDJLDQ�GDUL�³DVDV-
DVDV�KXNXP´�\DQJ�VHEHOXPQ\D�KDQ\D�VHEDWDV�\DQJ�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�maslahat-maslahat 

lepas; kedua, dari maqashid sebagai µKLNPDK� GLEDOLN� DWXUDQ�menjadi µGDVDU� DWXUDQ¶��
ketiga, dari µNHWLGDNWHQWXDQ¶�menuju keyakinan. 

16 

                                                           
13 Nispan Rahmi, 0DTDVKLG� 6\DUL¶DK�� 0HODFDN� *DJDVDQ� $ZDO� �-XUQDO� 6\DUL¶DK�� -XUQDO� ,OPX�

Hukum dan Pemikiran), Vol 17, No. Desember 2017, 168. 
14 Selain dari tiga tokoh penting di atas, Jasser Auda dalam bukunya Membumikan Hukum Islam, 

menyebutkan dua ulama lagi yang tidak boleh diabaikan yaitu Ibn Bawabaih al Qummi (w381 H/991 M) 
dan al Amiri al Failasuf (w. 381 H/991 M). Lihat Jasser Auda, hal. 49. Bandingkan dengan Nispan 
Rahmi, 170 

15 Mutawali, 0DTDVKLG�DO�6\DUL¶DK��/RJLND�+XNXP�7UDQVIRUPDWLI� (Jurnal Schemata), Vol. 9, N0. 
2, Desember 2017, 124.  

16  Selengkapnya lihat Nispan Rahmi, 0DTDVKLG�6\DUL¶DK��0HODFDN�*DJDVDQ�$ZDO..., 175.   



$O�0DTDVKLG�$O�6\DU¶L\\DK�6HEDJDL�%DJLDQ«� 

89 |  Indo-Islamika, Volume 8, No. 2 Juli-Desember 2018/1439 

3. 8UJHQVL�GDQ�7XMXDQ�0DTDVKLG�6\DUL¶DK�GDODP�3HQHWHSDQ�+XNXP�,VODP 
Kontekstualisasi hukum Islam (baca: fiqih) untuk menjawab berbagai 

problematika merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan. Mengingat bahwa 
persoalan hidup teruslah dinamis dan kompleks, sementara teks-teks hukum itu terbatas, 
sehingga hanya mengandalkan teks untuk menyelesaikan persoalan yang terus 
berkembang tersebut justru akan melahirkan kekakuan dan pada gilirannya fikih tidak 
lagi bersifat solutif dan responsif terhadap berbagai persolan yang dihadapi, melainkan 
menyulitkan dan bahkan melahirkan keyidak seimbangan dalam kehidupan. Maka tidak 
heran jika Wahbah Zuhaili menyatakan;17  

æô¿�äß��Òà´ß�í�æôäà´äß��ï�äàË�ª»�Øä��Þì�í�æóªß��òÓ�Ýü¿��ª����ûîØèäß��ðàË�©îä ß��

Artinya: kemandegan pada teks-teks literatur selamanya merupakan kesesatan 

dalam beragama dan satu kebodohan dalam memahami maqasid ulama muslimin dan 

para salaf (masa lalu).  

Pada titik inilah, nilai-nilai orientasi hukum Islam universal (maqashid) menjadi 
penting sebagai paradigma berfikir di dalam istinbat hukum ketika melakukan suatu 
LMWLKDG��0DND�� OHELK� ODQMXW�0XKDPPDG�7KDKLU� LEQ�µ$V\XU��VHEDJDLPDQD�GLNXWLS�7KDKD�

-DELU� DO� µ8OZDQL� GDODP� PXTDGGLPDK� XQWXN� NDU\D� DO� 5DLV\XQL� MXJD� PHQJXQJNDSNDQ��

bahwa mengabaikan paradigma berfikir maqashid menjadi sebab terjadinya 
kemandegan berfikir di dalam bidang fiqih;18  
�Þô¤ß���ß�´ã�êèË��¸ç��ã�á�·�í���ÌÓ�ç�á�Ü£��¾Øèß�ûîÌãí��ï�ìØÔàß�®ô�Û�©îä��òÓ����³�ª»�Øäß��Ý�äë��å�Û

�ÞØãí�®�Üã�æô��ï�ìØÔß���ì��Êßí�ò�ß��

 
 ³0HQJDEDLNDQ�PDqashid merupakan sebab kejumudan besar (stagnasi) yang di 

alami para  fuqoha (dalam upaya mengembangkan hukum Islam), dan hilangnya 

penyingkapan hukum-hukum yang bermanfaat, serta membuat orang bosan dengan 

masalah hailah yang menjadi kecenderungan para fuqoha, baik dalam sekala banyak 

maupun kecil.  
Fenomena tersebut bisa dilihat pada ketetapan fikih yang ada tersebar dalam 

kitab-NLWDE�XODPD��PXODL�GDUL�EDE�LEDGDK��VDUDQD����PX¶DPDODW��VDPSDL�PXQDNDKDW��-LND�
hukum hanya berkutat dan berpegang pada teks hukum tersebut, kita mungkin tidak 
akan menemukan jawaban mengenai bolehnya transaksi online yang minus dari 
pengucapan ijab qabul, hukum pernikahan via teleconfrance, dan lainnya dari ijtihad-
ijtihad baru yang mempertimbangkan mashalat atau madaharat berdasarkan perubahan 
kondisi sosial yang ada.  

 2OHK� NDUHQQ\D�� GDUL� NRQGLVL� VRVLDO� \DQJ� GLQDPLV� LWXODK�� V\DUL¶DW� ,VODP�
sebagaimana sebut Ibn al Qayyim mendasarkan prinsipnya pada hikmah dan 
kemaslahatan umat manusisa di dunia dan di akhirat. Maka lahirnya teori maqashid ini 
XQWXN� PHZXMXGNDQ� NHPDVODKDWDQ� WHUVHEXW� GHQJDQ� EDURPHWHU� V\DUL¶DW�� PHQHJDNDQ�

keadilan menepis kemaslahatan, mewujudkan kepedulian, rahmat dan kasih sayang 
menghilangkan kekerasan dan menciptakan kesejahteraan menghapus kesengsaraan dan 
seterusnya. 19  

                                                           
17 Holilur Rohman, 0DTDVKLG� 6\DUL¶DK� 0D]KDE� 6\DIL¶L� GDQ� 8UJHQVLQ\D� GDODP� ,MWLKDG�

Kontemporer (Jurnal Hukum Islam), Vol. 16, No. 2, Desember 2018, 189. 
18 Ahmad al Raisuni, Nadzariyyat al Maqashid ind al Imam al Syatibi..., ��� OLKDW� MXJD�1X¶PDQ�

Jughaim, 7KXUXT�DO�.DV\I�µDQ�0DTDVKLG�DO�6\DUL¶�(Yordan: Dar al Nafais, 2014 M), 8. 
19 Sulaeman, 6LJQLILNDQVL�0DTDVKLG�DO�6\DUL¶DK�GDODP�+XNXP�(NRQRPL�Islam (JXUQDO�6\DUL¶DK�GDQ�

Hukum  Diktum), Vol. 16, No. 1, Juli 2018, 107.  
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Sementara dalam tataran teori, tujuan dari maqashid di dalam penetapan hukum 
adalah bagaimana seorang mujtahid menemukan µLOODW�atau alasan dan sifat-sifat yang 
shahih yang terdapat di dalam hukum yang ditetapkan dalam QDVK� V\DUD¶��Dari µLOODW�
inilah yang nantinya digunakan untuk menetapkan hukum pada kasus yang belum 
terdapat hukumnya namun memilki µLOODW� yang sama pada hukum yang lain. Atau 
bahkan berdasarkan µLOODW�tersebut untuk menetapkan hukum kebalikannya jika  hukum 
itu ditetapkan berdasar illat dan µLOODW�tersebut sudah tidak lagi melekat padanya.  

 
4. .RQVHS�0DTDVKLG�6\DUL¶DK 

a. 'LPHQVL�GDQ�.ODVLILNDVL�0DTDVKLG�6\DUL¶DK� 

 6HFDUD�QRUPDWLY� VHWLDS� D\DW� DO�4XU¶DQ�GDQ� WHNV� VXQQDK�PHPLOLNL�PDNVXd, baik 
bersifat umum maupun khusus. Bahwa bersamaan dengan teks itu diciptakan, bersama 
juga membawa maqashid-nya. Sehingga maksud sebenarnya merupakan bagian integral 
GDUL�VHWLDS�D\DW�DWDX�WHNV�DO�4XU¶DQ�GDQ�6XQQDK�VHMDN pertama kali keduanya diturunkan 
dDQ�GLVDEGDNDQ��0HQJHQDL�KDO�LWX��DO�4XU¶DQ�PHQJNRQILUPDVL�EDKZD�WLGDN�DGD�VDWXSXQ�
aturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk hamba-1\D� VHEDWDV� ³SHUPDLQDQ´� �46�� $O�
Dukhan; 38 & 39).  

 Demikian bisa dilihat juga dari visi prophetis maqashid yang dinyatakan oleh al 
4XU¶DQ�� tiada kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh 

Alam (QS. al Anbiya: 107). Terhadap ayat tersebut al Zuhaili memberi catatan bahwa 
dalam satu ayat itu Allah SWT menghimpun hikmah mengenai pengutusan para Rasul 
dan penurunan kitab, yakni menegakan keadilan, kesejahteraan dan kemapanan 
(istiqamah) di tengah masyarakat. 20 

 Untuk mewujudkan keadilan tersebut para ulama, khusunya ahli ushul fiqih 
mengembangkan teori maqashid sebagai sebuah metodologi hukum Islam mengawal 
ketetapan hukum di dalam melakukan ijtihad yang baru. Salah satu ulama yang sangat 
konsen dan cukup memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam studi ini adalah 
Imam Syatibi yang telah merumuskan secara lebih sistematis mengenai dimensi-
dimensi maqashid.  

 Maqashid, sebagaimana dijelaskan al-Syatibi di dalam karyanya yang 
monumental, al Muwafaqat GLSDKDPL�GDODP�GXD�SHUVSHNWLI��VLVL�WXMXDQ�V\DUL¶��SHPEXDW�

V\DUL�¶DW��GDQ�VHJL�WXMXDQ�mukallaf. Dan terdapat empat aspek yang dikaji; (1) berkenaan 
GHQJDQ�PDNVXG� XWDPD� WXMXDQ� GDODP� SHQHWDSDQ� KXNXP� ����PDNVXG� V\DUL¶DK� DJDU� ELVD�

GLSDKDPL� ���� WXMXDQ� V\DUL¶DW� VDPSDL� SDGD� VWDWXV� taklif GDQ� ���� WXMXDQ� V\DUL¶DW� GDODP�

memasukkan mukallaf di bawah perintah taklif.21 
 Untuk yang pertama adalah dimensi maqashid tentang tingkatan keniscayaan 

yang harus dijaga untuk kemaslahatan umat. Ada tiga tingkatan keniscayaan (levels of 

necessity); keniscayaan primer (dharuriyyat), keniscayaan sekunder (hajiyyat) dan 
keniscayan tersier (tahsiniyyat). Sebagai keniscayaan primer maka dharuriyyat adalah 
kepentingan agama dan dunia yang ketiadannya akan menimbulkan kerusakan, 
kehancuran bahkan hilangnya kehidupan dunia atau kehidupan akhirat dengan 
hilangnya kenikmatan dan keselamatan, melainkan hanya kerugian yang nyata. Di 
antara kategori dharuriyat tersebut adalah perlindungan terhadap agama (hifdz al din), 

                                                           
20 Mutawali, 0DTDVKLG�6\DUL¶DK��/RJLND�+XNXP�7UDQVIRUPDWLI� (Jurnal Schemata), Vol. 6, No. 2 

Desember 2017, 120.  
21 Ibrahim Bin Musa al Lakhmi al Ghirnathi Al Syatibi, al Muwafaqat IL�8VKXO�DO�6\DUL¶DK��(Kairo: 

Dar al Hadits, 2005 M), juz. 2,  261. 
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perlindungan jiwa-raga (hifdz al nafs), perlindungan keturunan (hifdz al nasl), 
perlindungan harta (hifdz al mali), dan perlindungan akal (hifdz al aql). 22 

 Untuk memelihara agama bisa duwujudkan dengan semisal melaksanakan 
kewajiban-kewajiban shalat, zakat, puasa dan haji. Terkait memelihara jiwa adalah 
dengan memenuhi kebutuhan pokok mulai dari makan, pakaian dan tempat tinggal 
dalam kadar yang paling dasar untuk mempertahankan kehidupan. Memelihara 
NHWXUXQDQ�GHQJDQ�GLV\DUL¶DWNDQQ\D�QLNDK�GDQ�GLKDUDPNDQQ\D�]LQD��0HQJHQDL�SHQMDJDDQ�

harta adalah adanya larangan untuk mencuri dan penjelasan tata cara pemilikan harta 
dan yang terakhir berkenaan dengan pemeliharaan akal adalah dengan tidak melakukan 
hal-hak yang merusak akal, seperti minuman keras dan lain-lain. Dari kelima aspek di 
atas, sebut al Syatibi bersifat universal yang mencangkup dua segi; positif yang 
mencangkup ibadah dan protektif-preventif seperti hukuman qishas, jinayah dan lain-
lain.  

 Sedangkan tingkatan hajiyyat tidak seesensial tingkatan dharuriyyat melainkan 
hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dan 
kesempitan untuk lebih melahirkan kemudahan dan menghalau kesukaran (masyaqqah). 

Dalam tingkatan ini mencangkup ibadah, adat, transaksi dan jinayat. Seperti 
disyariatkannya qasar shalat bagi orang yang sedang bepergian, diperbolehkan berburu 
binatang, bahkan terkait penyebutan mahar oleh suami pada waktu akad nikah untuk 
memelihara kelanggengan pernikahan.  Dan tingkatan terakhir, tahsiniyyat adalah hal-
hal yang menjadi pelengkap berupa kelayakan dan etika seperti melakukan berbagai 
amalan sunnah, cara makan dan minum yang baik dan berbagai akhlak-akhlak yang 
baik. 23 

6HPHQWDUD�GLPHQVL�NHGXD�DGDODK�PDNVXG�V\DUL¶DK�WHUNDLW�MDQJNDXDQ�KXNXP�XQWXN�

menggapai maqashid agar bisa dipahami. Tidak terlalu lebar al Syatibi menjelaskan 
aspek kedua ini, hanya bahwa aspek ini berkenaan dengan kebahasaaan. Bahwa dengan 
memahami bahasD� DO� 4XU¶DQ� LWX� XQWXN� PHQJDQWDUNDQ� NHSDGD� SHPDKDPDQ� PDNVXN-
PDNVXG�DO�4XU¶DQ�WHUVHEXW��6HGDQJ�GLPHQVL�VHODQMXWQ\D�DGDODK�WHQWDQJ�EDWDVDQ�EDWDVDQ�

hukum atau jangkauan orang yang tercakup dalam maqashid yaitu berupa taklif. 

.HQGDWL�SHPEHULDQ�³EHEDQ´�NHSDGD�PDQXVLD�LWX�EHUWLQJNDW��WHWDSL�SULQVLS�GDVDU�V\DUL¶DK�

tidak akan memberi taklif atau beban di atas kemampuan manusia. Bahwa harus ada 
usaha bagi seorang mukallaf  GL�GDODP�PHODNVDQDNDQ� WXQWXWDQ�V\DUL¶DK� LWX� L\D��NDUHQD�
seorang mukallaf sudah diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Sedang  dimensi yang 
terakhir, yakni tingkatan keumuman maqashid dalam artian sejauh mana maqashid 

mencerminkan keseluruhan nash. Dan tujuan terbesarnya adalah memasukkan mukallaf 
GDODP�NHZDMLEDQ�V\DUL¶DK�XQWXN�SDWXK�NHSDGD�KXNXP-hukum yang telah ditentukan oleh 
V\DUL¶DW�� 6HODLQ� LWX� MXJD� DJDU� VHRUDQJ� PXNDOODI� WLGDN� WHUMHEDN� ROHK� KDZD� QDIVXQ\D�

sehingga ia menjadi hamba Allah SWT yang sukarela. 24 
b. Maqashid Sebagai Metodologi 
Dalam perkembaganya maqashid tidak sebatas sebagai motivasi atau paradigma 

berfikir semata namun sebagai sebuah metodologi yang menawarkan suatu perspektif 
penalaran dalam memecahkan persoalan hukum Islam, terutama berkaitan dengan 

                                                           
22 Al Syatibi, al Muwafaqat..., 266. 
23 Dari ketiga tingkatan keniscayaan tersebut, juga dipahami tidak hanya sebatas tingkatan 

melainkan urutan yang satu dengan lainnya saling menyempurnakan. Secara tartib, maka dharuriyyat 

menempati tingkatan pertama ynag harus diperhatikan, kemudian hajiyyat dan baru disusul tahsiniyyat. 

Al Syatibi, al Muwafaqat hal. 267. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, Ilm Ushul al Fiqh..., 193. 
24 Ibn Asyur, %DLQD�,OPD\�8VKXO�DO�)LTK�ZD�0DTDVKLG�DO�6\DUL¶DK�DO�,VODPL\\DK..., 137. 
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PX¶DPDODW� yang sangat dinamis kemajuannya di tengah-tengah kehidupan manusia. 
Langkah-langkah di dalam menggunakan maqashid di dalam istinbath hukum, 

sebagaimana tulis Mutawali ada beberapa yang harus dilalui: pertama, lebih 
mempertimbangkan dan konsen pada pencarian formulasi cita-cita etik -moral hukum 
dari suatu ayat, tanpa harus betul-betul mengabaikan formulasi literalnya. Penekakan 
terhadap penggunakan maksud-maksud yang ada dibalik teks itu dituangkan dalam 
suatu kaidah yang cukup masyhur, al ibrah bi al maqashid la billafdzi (yang harus 
dipegang dalam menetapkan hukum adalah maqashid-nya, bukan teks literalnya). 25 

Kemudian, langkah kedua adalah menempatkan masalahat sebagai payung 
hukum. Terkait penekanan mashalat ini secara bersamaan juga menyangkup jalb al 

mashalih (menarik kesimpulan) dan dar al mafasid (menolak kemadharatan). Bahkan 
sebut Atik Wartini mengutip pendapat Said Ramadhan al Buti, pertimbangan maslahat 
ini menjadi titik penting dalam semua hukum Islam, baik apa yang berdasar wahyu 
maupun tidak (qanun suatu lembaga, atau peraturan secara umum). Karena, lanjut al 
Buthi pengaruh kemaslahatan tidak hanya di dunia, melainkan mengantarkan kepada 
status seseorang di akhirat, kemaslahatan dalam payung hukum bukan hanya berdimensi 
materi (maddii), melainkan immateri (PD¶QDZLL��dan  kemaslahatan agama adalah cikal 
bakal lahirnya kemaslahatan secara luas. 26 

 Masih dalam catatan Atik, bahwa terkait maslahat yang menjadi basis maqashid 

setidaknya berupa kriteria berikut; maslahat yang secara legal merupakan bagain dari 
teks atau nash tersebut dan berupa illat KXNXP��PDVODKDW�\DQJ�GLWRODN�ROHK�V\DUL¶DW�GHPL�

mempertimbangkan maslahat publik (manusia), dan ketika maslahat yang keluar dari 
legalitas dan keberlakuan di atas dan menjadi maslahat yang lepas atau umum 
(maslahat al mursalah).  Untuk yang terakhir inilah yang seyogyannya lebih didekatkan 
dengan cara berfikir maqashid, yaitu dengan semisalnya mempertimbangkan 
perlindungan agama (hifdz al din) dan perlindungan manusia (hifdz al nasl) dan 
maqashid lainnya. 

 Di sisi yang lain, menjelaskan maqashid sebagai kaiGDK�V\DUL¶DW��$EGXO�:DKDE�
Khalaf memberikan penekakan bahwa secara lebih teknis di dalam menerapkan atau 
mewujudkan terori tersebut, bagi maqashid KDUXV�DGD�NRQVHS�GDVDU�V\DUL¶DW� (mabda al 

NKDV�OL�DO�V\DUL¶DK) yaitu menolak kemadharatan dan menghilangkan kesulitan dengan 
memasukan kaidah-kaidah fiqhiyyah di dalam implementasinya. Seperti kaidah al 

dharar yuzalu (kemadharatan harus dihapuskan), \DKWDPLO�DO�GKDUDU�DO�NKDVK�OL�GDI¶�DO�
GKDUDU� DO� µDP� (memungkinkan kemadharatan yang khusus untuk menolak 
kemadharatan yang umum) , al dharar la yuzalu bi al dharar (bahaya tidak bisa 
dihilangkan dengan bahaya yang lain) dan kaidah-kaidah yang lain. 27 

 
5. &DUD�0HQJHWDKXL�0DTDVKLG�6\DUL¶DK� 

Telah dijelaskan dimuka, bahwa maqashid merupakan isyarat-isyrat yang ada 
dibalik teks yang diucapkan oleh penuturnya, bahwa hanya penurutnya tersebut yang 
mengetahui maksud secara pasti terkait apa yang dikatakan. Begitu juga mengenai 
maqashid di dalam hukum Islam yang merujuk kepada teks al-4XU¶DQ�Gan Hadits serta 
dalil-GDOLO� V\DUL¶DW� ODLQQ\D�� KDQ\D� $OODK� 6:7� \DQJ� PHQJHWDKL� VHFDUD� SDVWL� PDNVXG�
WHUVHEXW�� 2OHK� NDUHQDQ\D�� PDQXVLD� KDQ\D� ³PHQJLUD´� DWDX� PHQJDQDOLVD� DSD� \DQJ�

                                                           
25 Mutawali, 0DTDVKLG�6\DUL¶DK��/RJLND�+XNXP�7UDQVIRUPDWLI� (Jurnal Schemata)..., 126. 
26 Atik Wartini, Konsepsi Maqashid Dalam Perspektif Al Syatibi, �,VWL¶GDO�� -XUQDO� 6WXGL�+XNXP�

Islam), Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, 155. 
27 Abdul Wahab Khalaf, Ilm Ushul al Fiqh..., 194. 
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dimaksud dari yang dikatakan tersebut melalui petunjuk yang ada. Terkait petunjuk 
tersebut Ibn Asyur mengurainya menjadi lima hal yang harus diperhatikan;28 

Pertama, memperhatikan kaidah kebahasaan yang mengandung indikasi untuk 
menemukan WD¶OLO�dan memberikan pemahaman yang utuh terhadap tuntutan syari;at (al 

NKLWDE� DO� V\DU¶L\L���Sebagai FRQWRK�PLVDOQ\D�PDNVXG� V\DUL¶DK� \DQJ� ELVD� GLSHUNLUDNDQ�
secara gramatikal pada ayat al Taubah : 103 

��ì��âìôÛ°�í�âë®ìÄ���×ª»�âìß�îã��æã�¬§ 
Artinya: Ambilah zakat dari sebagain harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka.  

 

Dari ayat tersebut, melalui analisis kaidah kebahasaaan dengan melihat struktur 
posisi setiap kata berikut keterangannya, maka bisa diperkirakan bahwa maksud 
diperintahkan zakat adalah untuk membersihkan harta dari yag tidak berhak dimiliki 
muzakki dan menyucikan jiwa muzakki itu sendiri. 

 Kedua, memastikan ketidak catatan dalil yang digunakan sebagai dasar hukum 
dengan semisal meyakini akan kebenarannya (shahih) atau telah dinaskah, atau, jika 
tidak mengarahkan kepada mana yang paling unggul di antara dua dalil yang ada 
sehingga tidak berhadapan dengan dalil yang kontradiktif. Ketiga, mengikuti prosedur 
pencarian µLOODW�hukum melalui langkah-langkah yang telah ditentukan, seperti dengan 
cara analogi (qiyas). Namun,  jika ternyata illat juga tidak bisa diketahui dengan jelas , 
maka sikap yang harus dikedepankan adalah tawaqquf (menyerahkan hal tersebut 
kepada Tuhan). Terkait tawaqquf ini ada dua pertimbangan; (1) larangan adanya 
memperluas hukum ketika tidak deketahui illat secara pasti sehingga memungkinkan 
akan EHUWHQWDQJDQ�GHQJDQ�V\DUL¶DW�GDQ�����7LGDN�GLNHWDKXLQ\D�PDNVXG�KXNXP��29 

Keempat, melihat kemaslahatan akal publik pada maksud yang tidak dikonfirmasi 
GL� GDODP� V\DUL¶DW� PHODOXL� GDOLO-GDOLO� V\DUL¶DW�� ,QLODK� \DQJ� GLVHEXW� GHQJDQ� maslahah 

mursalah; maslahah umum yang tidak disebutkan secara pasti. Maka untuk hal ini, 
seorang faqih atau mujtahid bisa melihat kepada tiga dimensi maqashid yang telah 
dipaparkan di atas, dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Dan kelima, PDNVXG�V\DUL¶DW�

yang harus disikapi oleh manusia sebagai seorang hamba. Sehingga, boleh jadi tidak ada 
alasan yang bisa ditemukan secara nalar, melainkan-sebut Ibn Asyur-sebagai WD¶DEEXGL�
bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Dan hal ini hanya seputar mengenai ibadah-
ibadah yang memang disyariatkan kepada setiap manusia untuk melihat seberapa besar 
ketaatan hamba-Nya atau menguji seberapa kuat mematuhi laranaga-Nya.  

Selain dari yang disebutkan di atas, untuk mengetahui atau menemukan maqashid 

di dalam penggalian hukum, Amir Syarifuddin menambahkan beberapa langkah seperti 
menelisik kepada penjelasan Nabi SAW akan hal tersebut yang berupa hadits-hadits, 
melihat asbab al nuzul dan menganalisa pendapat atau penjelasan para mufassir dan 
mujtahid di dalam kitab-kitab mereka. 30 

 
6. Contoh Penerepan Teori Maqashid Dalam Penetepan Hukum Islam 

Dalam banyak kasus, penerapan teori maqashid ini sering kali dimplementaiskan 
dengan membatalkan ketentuan atau hukum yang secara TDWK¶L telah ditetapkan oleh 
V\DUL¶DW�WHUOHELK�GDKXOX��'DODP�NRQWHNV�LQL��NLUDQ\D�FRQWRK�\DQJ�WLGDN�ELVD�OHSDV�DGDODK�

                                                           
28 Ibn Asyur, %DLQD�,OPD\�8VKXO�DO�)LTK�ZD�0DTDVKLG�DO�6\DUL¶DK�DO�,VODPL\\DK..., 163. 
29 Abdi Wijaya, Cara Memahami Maqashid al S\DUL¶DK (Jurnal al Daulah), Vol. 4, No. 2, 

Desember 2015,  350. 
30 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 248. 
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pemikiran sahabat Umar ra yang dalam banyak hal-tidak semuanya, tidak 
memperhatikan-untuk tidak mengatkan mengabaikan- makna literal teks yang ada. Di 
dalam penelitian Muhammad Biltaji, kebijakan Khalifah Umar ra yang berbasis 
pendektan maqashid tidak kurang dari empat puluh permasalahan yang kesemuanya 
bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok; seputar harta-harta (amwal), had dan 
hukuman-hukuman dan konsekuensi (KXGXG� ZD� µXTXEDW), pernikahan dan perceraian 
(zawaj wa thalaq), harta warits (mirats) dan persoalan-persoalan lainnya. Pada tulisan 
ini hanya beberapa yang hendak penulis jabarkan, di antaranya adalah;31 

 Misalnya terkait keputusan Khalifah Umar ra yang tidak mendistribusikan 
tanah-WDQDK� \DQJ� EDUX� ³GLWDNOXNDQ´� ROHK� NDXP� PXVOLPLQ� GL� 0HVLU� GDQ� ,UDN� VHEDJDL�
bagian dari harta rampasan perang (ghanimah�� \DQJ� VHFDUD� KXNXP� V\DUL¶DW� DSD� \DQJ�

menjaid harta rampasan perang hendaknya dibagikan kepada yang berhak, yakni kaum 
muslimin berhak mengambilnya sesuai bagian yang telah ditentukan. Namun tidak, 
Khalifah Umar ra kemudian tidak membagikan tanah-tanah tersebut karena menilai 
bahwa Mesir dan Iraq merupakan tanah yang luas dan justru ketika dibagikan maka 
akan ada kesenjangan ekonomi. Kemudian Umar ra mendasarkan pendapatnya tersebut 
SDGD�GDOLO�DWDX�D\DW�DO�4XU¶DQ�\DQJ�OHELK�PHQJDQGXQJ�SHQJHUWLDQ�XPXP��EDKZD�$OODK�

menghendaki agar tidak menjadikan orang kaya mendominasi harta (QS. Al Hasyr; 7).32  
 Contoh lain yang cukup memperlihatkan basis maqashid sebagai pertimbangan 

pengambilan hukum adalah mengenai keputusan Umar ra terkait tidak menerapkannya 
hukum potong tangan atas pidana pencurian di saat musim kelaparan yang pada saat itu 
melanda Madinah. Umar menilai bahwa kondisi sempit yang dialami masyaratat saat itu 
guna mendapatkan kebutuhan untuk tetap melangsungkan hidup jauh lebih fundamental 
GDQ� OHELK� VHODUDV� GHQJDQ� WXMXDQ� XPXP� V\DUL¶DW� GDQ� SULQVLS� XPXP� NHDGLODQ�

dibandingkan tetap kukuh mempertahankan tuntutan teks yang justru mengabaikan 
tujuan-WXMXDQ�V\DUL¶DW�WHUVHEXW��33 

 Kendati demikian, bukan berarti mereka yang mencuri dan tidak diterapkan 
potong tangan kemudian sama sekali tidak diberi hukuman, namun tetap diberi dalam 
bentuk yang lebih ringan, WD¶]LU�  seperti melipat gandakan jumlah hartanya walau 
dibayar nanti ketika kondisi sosial sudah kembali normal. Terkait pandangan tersebut, 
Ibn Qayyim juga memberi komentar bahwa itulah (memperhatikan kemaslahatan 
umum) merupakan analogi yang murni dan selaras dengan kaidah-NDLGDK� V\DUL¶DW��
karena ketika kondisi masyarakat sedang krisis, akan mebawa manusia pada kebutuhan 
dan darurat sosial yang sangat, sehingga menuntuk semua itu untuk melakukan apapun 
yang bisa membantunya menyambung hidup. Bukan berarti pelanggaran tersebut 

                                                           
31Muhammad Biltaji, 0DQKDM�8PDU�DO�.KDWWDE� IL�DO�7DV\UL¶��'LUDVDK�0XVWDX¶LEDK� OL� ILTK�8PDU�

wa Tandzimatuhu (Kairo: 'DU�DO�)LNU�DO�µ$UDEL��WW�� 11. 
32 Jika ditelisik lebih dalam sebenarnya pendapat umat tersebut juga merupakan ijtihad kolektif. 

Karena sebelum diputuskan, ia juga menanyakan pendapat para sahabat yang lain. Memang tidak semua 
menerimanya bahkan sebagian ada yang menolak dan mengkomentarinya seperti Abdurrahman bin Auf. 
Sementara sahabat yang sependapt dengan Umar ra adalah Utsman bin Affan ra, Ali Bin Abi Thalib, 
Thalhah, Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Lihat Muhammad Biltaji, Manhaj Umar al 

.KDWWDE�IL�DO�7DV\UL¶..., 133. Lihat juga Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam..., 42.  
33 Banyak riwayat mengeQDL� NHSXWXVDQ� 8PDU� UD� \DQJ� ³PHQJDEDLNDQ´� KXNXP� SRWRQJ� WDQJDQ��

Misalnya cerita Malik bahwa Abdullah bin Umar bin al Hadhrami membawa seorang pelayan (ghulam) 
kepada Umar Ibn Khatab untuk mengadukan bahwa ia telah mencuri sebuah cermin yang nilainya enam 
puluh dirham. Maka ketika permasalah itu diadukan kepada Umar ra, justru ia berpendapat untuk tidak 
memotoQJQ\D�� 3DGDKDO� EHUGDVDUNDQ� NHWHQWXDQ� WHNVWXDO� V\DUL¶at kadar pencurian itu sudah memenuhi 
syarat potong tangan. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Lihat Muhammad Baltaji, Manhaj 

8PDU�DO�.KDWWDE�IL�DO�7DV\UL¶..., 245.  
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diperbolehkan, tetapi pada tataran hukum yang dilihat adalah kemaslaatan umum yang 
mencangkup semuanya. Bahkan, terkait kondisi krisis ini, dalam catatan Biltaji tidak 
harus kondisi masyarakat secara umum (merambah secara luas), melainkan termasuk 
juga jika secara personal ia terhimpit kelaparan dan melakukan pelanggaran semisal 
mencuri, itu jauh lebih berhak untuk tidak diterapkan pidana hukuman potong tangan 
tersebut.  

 
C. Penutup 

Dari pemaparan terkait 0DTDVKLG� 6\DUL¶DK� di atas, setidaknya bisa diambil 
kesimpulan bahwa : 

0DTDVKLG� 6\DUL¶DK� sebagai paradigma berfikir, teori atau bahkan metodologi di 
dalam proses pengambilan hukum (istibnat hukum) Islam dimaksudkan untuk 
mewujudkan kemaslahatan umat secara luas. Dengan demikian dasar pemikiran ini 
VHMDODQ� GHQJDQ� SULQVLS� GDVDU� V\DUL¶DW� LWX� VHQGLUL� \DQJ� GLEXDW� XQWXN� NHEDLNDQ� KDPED�

Allah SWT di bumi dan juga mengantarkan mereka kepada kebaikan kehidupan akhirat. 
Dan para ulama memposisikan maqashid ini bagian dari aturan umum di dalam s\DUL¶DW��
�DO� TDZD¶LG� DO� XVKXOL\\DK� DO� WDV\UL¶L\\DK�� yang tidak boleh diabaikan. Justru dengan 
adanya maqashid, produk hukum jauh lebih bisa menjwab tantangan yang semakin 
kompleks.  
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