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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 

 

 

A. Kajian Penilitian Terdahulu  

Ada beberapa karya yang menjelaskan tentang perjanjian pra nikah, 

diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, Jurnal Lex Privatum oleh Filma Tamengkel dengan judul “ 

Dampak Yuridis dari Perjanjian Pranikah ( Prenuptial Agreement ) Ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”  Jurnal ini 

membahas, isi pasal undang-undang perkawinan dan beberapa pasal dalam 

kompilasi hukum Islam tidak dijelaskan dan diuraikan latar belakang disusun 

perjanjian pra nikah. Karena adanya perjanjian ini adalah hak calon mempelai. 

Namun, dengan diadakannya perjanjian perkawinan terdapat kepastian hukum 

terhadap apa yang diperjanjikan mereka. Undang-undang perkawinan tidak 

mengatur kelanjutan dari perjanjian ini, kecuali hanya menyebutkan jika ta’lik 

talak tidak termasuk perjanjian pra nikah.20 

Kedua, Jurnal Ulul Albab oleh Dyah Octhorina Susanti Universitas 

Jember  dengan judul “ Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum 

Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)” Jurnal Ulul Albab 

Vol.1, No. 2 , April 2018 . Jurnal ini membahas tentang perjanjian kawin di I 

                                                      
20 Filma Tamengkel , “ Dampak Yuridis dari Perjanjian Pranikah ( Prenuptial Agreement ) 

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Lex Privatum, Vol.III/No. 

(1/Jan-Mar/2015), hlm.  200  
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ndonesia yang seyogyanya tidak hanya mengatur tentang harta benda, namun 

juga membahas tentang hak dan kewajiban suami istri menurut maqasid 

syariah. 

Perjanjian pra nikah di Indonesia, mengatur tentang harta dalam perkawinan 

dan harta bawaan dari pasangan suami istri. Padahal, fakta menunjukkan bahwa 

permasalahan suami istri tidak hanya disebabkan oleh perbedaan harta, akan 

tetapi ada pula sebab lainnya. Penelitian bertujuan untuk menemukan dan 

menganalisa, memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak 

hanya dilakukan untuk mengatur harta tetapi lebih mengarah kepada hak dan 

kewajiban serta kepentingan maqasid syari’ah. Kepada legislatif, sebaiknya 

melakukan pengkajian ulang terhadap isi perjanjian pra nikah, tidak hanya 

memuat perjanjian tentang harta saja, melainkan diterangkan bahwa pasangan 

suami istri dapat melakukan perjanjian pra nikah selain tentang harta benda. 

Seyogyanya  dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang 

perjanjian kawin dengan pertimbangan manfaat yang berasas maqasid syari’ah, 

dan dari sisi kepastian hukum yang berujung pada jaminan perlindungan bagi 

pasangan suami istri.21 

Ketiga, Jurnal al-Ahwal UIN Sunan Kalijaga Vol 10, No. 2.  Desember 

2017 oleh Yasin Yusuf Abdillah dengan judul Perjanjian Perkawinan sebagai 

                                                      
21 Dyah Octhorina Susanti, “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi 

Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)” Jurnal Ulul Albab Vol.1, No. 2 , (April 2018), 

hlm. 2 
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Upaya untuk Membentuk Keluarga Bahagia  Tinjauan Maqasid Syariah. Jurnal 

ini membahas tentang perjanjian pranikah yang merupakan salah satu 

perjanjian yang dilakukan sebelum menikah oleh suami istri. perjanjian ini 

dibuat untuk melindungi harta masing-masing, suami atau istri agar tidak 

tercampur, dan pembagian harta kekayaan jika ada sesuatu yang tidak 

diinginkan terjadi. Dan perjanjian ini diatur dalam 3 perundang-undangan yaitu 

KHI, KUHP dan UU perkawinan. Itu semua terdapat maslahah sebagai tujuan 

dari maqasid syariah .22 

Keempat, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol.3 ,No. 1 Januari- Juli 2016 

oleh Ru’fah Abdullah dengan judul “ Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif 

Hukum Islam Dan Perundang-Undangan” . Fokus jurnal ini adalah hukum 

perjanjian perkawinan dalam Islam dan bagaimana undang-undang di 

Indonesia membahasnya.23 

Kelima, Jurnal hukum Universitas Brawijaya, Malang oleh Sulikah 

Kualaria dengan judul “Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan 

Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan ” membahas tentang pengaturan 

persatuan harta secara bulat dalam perkawinan bisa disiasati dengan membuat 

perjanjian pra nikah, seperti dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

                                                      
22 Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya untuk Membentuk Keluarga 

Bahagia  Tinjauan Maqasid Syariah”.  Jurnal al-Ahwal UIN Sunan Kalijaga Vol 10, No. 2. ( 

Desember 2017), hlm. 165  
23 Ru’fah Abdullah , “Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-

Undangan” , Jurnal Studi Gender dan Anak Vol.3 No. 1 (Januari-Juli 2016 ), hlm. 31  
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1974. Pelaksanaan perjanjian perkawinan terbentur dengan kekaburan norma 

mengenai sahnya perkawinan dan waktu dibuatnya perjanjian perkawinan. Hal 

demikian berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi perlindungan hukum pada 

perjanjian pra nikah, sehingga dijadikan dasar bagi pihak yang tidak beriktikad 

baik untuk melanggar hukum perkawinan, seperti dalam Putusan Mahkamah 

agung Nomor 1598/K/pdt/2012. Hasil penelitian, bahwa mulai berlakunya 

perjanjian pra nikah serta pemberian perlindungan hukum adalah pada saat 

perkawinan sudah dicatatkan, karena akta perkawinan adalah bukti otentik yang 

menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami dan istri. Perjanjian pra nikah 

memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih 

banyak. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian pra nikah dijadikan 

sebagai sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi 

perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan 

terjadi dalam perkawinan. 24 

Keenam, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008 oleh 

Haedah Faradz, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 

2008 dengan judul “ Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan “ Jurnal ini 

membahas tentang manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan oleh suami istri. 

25 

                                                      
24 Sulikah Kualaria, “Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para 

Pihak Dalam Perkawinan”,  Jurnal Hukum Universitas Brawijaya 2015, hlm.2  
25 Haedah Faradz, “ Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”, Jurnal Dinamika Hukum 

Vol. 8 No. 3 (September 2008 ), hlm. 3  
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Ketujuh, Jurnal Khatulistiwa- Jurnal Studi Islam Volume 6 Nomor 1 

Maret 2016 oleh Sukardi dengan judul “ Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Membahas tentang perjanjian perkawinan 

sebagai persiapan untuk membina kehidupan rumah tangga. Dengan membuat 

perjanjian perkawinan terlindungi hak dan kewajiban keduabelah pihak,. 

Karena tidak selamanya perkawinan berjalan seperti yang diharapkan yaitu 

sakinah, mawaddah wa rahmah. Seringkali ketidakcocokan terjadi, dan ada 

kekhawatiran pasangan suami-istri atas hal yang mungkin terjadi perceraian. 

Bertambahnya perceraian, mendorong untuk membuat perjanjian perkawinan 

karena banyaknya orang menyadari jika pernikahan adalah sebuah komitmen 

finasial seperti cinta. Di Indonesia terdapat 3 peraturan yang mengatur 

perjanjian perkawinan yaitu Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. 26 

 

Kedelapan, Jurnal oleh Farida Novita Sari dan Umar Ma’ruf Fakultas 

Hukum UNISSULA, Semarang 2017 dengan judul “ Perlindungan Hukum 

Terhadap Harta dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat oleh notaris bagi 

                                                      
26 Sukardi “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Khatulistiwa Vol.6 

No.1 Maret 2016, hlm. 20-21  
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warga Negara Indonesia yang beragama Islam ’’27 Jurnal ini membahas tentang 

harta perkawinan, yaitu harta yang dihasilkan oleh suami istri mulai dari adanya 

perkawinan dilangsungkan tanpa ada perjanjian pemisahan harta kekayaan, 

maka harta yang diperoleh suami dan istri disebut harta bersama. Suami dan 

istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola harta tersebut, 

dan keduanya tidak boleh tanpa izin dan sepengetahuan yang lain untuk 

menjual atau memindahkan harta bersama tersebut, keduanya bertanggung 

jawab untuk menjaga harta bersama tersebut. 28 

Kesembilan,  Jurnal Universitas 17 Agustus 145 Semarang Vol. 2 No. 3 

2013 oleh Yulies Tiena Masriani dengan judul “ Perjanjian Perkawinan dalam 

Pandangan Hukum Islam ” membahas tentang perjanjian pernikahan dilihat 

sebagai gejala sosial budaya, karena itu titik tolak memahaminya dengan 

melhat hubungan timbal baliknya antara pola tindakan dan realita bagi orang 

yang tunduk pada hukum Islam. Pemahaman suami istri dengan dibuatnya 

perjanjian perkawinan yaitu apabila terdapat sejumlah kekayaan yang lebih 

besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain, kedua belah pihak 

masing-masing membawa pemasukan modal yang besar, masing-masing 

mempunyai usaha sendiri, jika salah atu jatuh pailit, maka yang lain tidak 

tersangkut, atas hutang yang mereka buat sebelum perkawinan, dan dalam 

                                                      
27 . Farida Novita Sari dan Umar Ma’ruf “ Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Akta 

Perjanjian Kawin Yang Dibuat oleh Notaris bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam”,  

Jurnal Akta. Vol 4 No. 2 (Juni 2017), hlm. 265-270  
28 Ibid., hlm. 266 
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tanggungan masing-masing dan kedua belah pihak pernah berkeluarga dan 

memiliki anak dan mempunyai harta kekayaan, maka dibuatlah perjanjian 

perkawinan. Perjanjian perkawinan melahirkan akibat secara hukum, 

psikologis, sosiologis dan budaya bagi calon suami istri dan pihak ketiga yang 

terkait. 29 

Kesepuluh, Jurnal oleh Wisda Rauyani Efa Rahmatika Jurnal Akta Vol. 4 

No. 3 September 2017 dengan judul “ Analisis Yuridis Atas Perjanjian 

Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan dan 

Implikasi Putusan Mk No. 6/PUU-XIII/2015”. Jurnal ini membahas tentang 

perjanjian perkawinan dan putusan MK. No. 6/PUU-XIII/2015 yang mana pada 

pokoknya telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan 

mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan dari Ike Farida, seorang 

warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang Putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengabulkan permohonan untuk 

sebagian yang mana yakni, dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 

tentang Pekawinan “pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam 

ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat 

mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat 

perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 

                                                      
29Yulies Tiena Masriani, “Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal 

Untag Semarang. Vol.2 No. 3 2013, hlm. 128 
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ketiga tersangkut”. Dalam Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Pekawinan “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan 

kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Kemudian Pasal 29 ayat 

(4) UU No.1 Tahun 1974 tentang Pekawinan “Selama perkawinan berlangsung, 

perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian 

lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihal ada 

persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan 

itu tidak merugikan pihak ketiga”.30 

 Kesebelas, Jurnal Premise Law Vol.2 2014 oleh Fitriyani dengan judul 

“Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dan Akibat 

Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ”, membahas 

tentang Perjanjian pernikahan setelah pernikahan adalah perjanjian antara 

suami dan istri untuk mengatur konsekuensi yang ditimbulkan olehhukum pe 

rkawinan terhadap harta mereka yang dibuat setelah mereka perkawinan 

melalui Putusan Pengadilan Negeri. Perjanjian pernikahan setelah pernikahan 

yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri dibuat berdasarkan 

kesepakatan para pihak yang terlibat dan wewenang dari keadilan yang 

menyatakan bahwa Pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak. Tujuan 

pembuatan perjanjian pernikahan setelah menikah adalah mengatur 

                                                      
30 Wisda Rauyani Eva Rahmatika, “ Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau 

Dari Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan Mk No. 6/PUU-XIII/2015”, 

Jurnal Akta Vol 4. No. 3 (September 2017), hlm. 365 
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konsekuensi hukum terhadap properti, hutang dan piutang usaha dan perjanjian 

atas masalah penting lainnya setelah tanggal penerbitan suatu hukum perjanjian 

pernikahan. Konsekuensi hukum dihasilkan dari perjanjian pernikahan yang 

dibuat setelah pernikahan tersebut menimbulkan hukum konsekuensi bagi 

mereka yang membuatnya, properti diperoleh selama pernikahan, dan kepada 

pihak ketiga terkait.31 

Keduabelas, Jurnal al-Afkar Vol.1 No.1 Januari 2018 oleh Gunadi dengan 

judul “Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jurnal ini tentang perjanjian 

pranikah yang dilakukan oleh suami-istri perihal sebab-akibat harta kekayaan 

setelah terjadinya pernikahan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh mereka 

yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam dengan ketentuan 

dibuat dengan akta otentitk dan wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil 

maupun pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi ketentuan Pasal 

29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar perjanjian perkawinan 

tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. 32 

Ketigabelas, Jurnal Privat Law Vol. III No.2 Juli-Desember 2015 oleh 

Annisa Istrianty dan Erwan Priambada  dengan judul “ Akibat Hukum 

Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung.” 

                                                      
31 Fitriyani, “Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya 

Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Premise Law Vol. 2 (2014), hlm. 1 
32 Gunadi, “Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal al-Afkar , Vol.1 No. 1 (Januari 2018 ), hlm. 121  
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Membahas tentang Pada Pasal 29 ayat (1) dengan jelas disebutkan bahwa 

perjanjian pra nikah harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan,dan 

disahkan dengan akta notaris. Timbul permasalahan bagaimana jika perjanjian 

perkawinan dibuat setelah terjadinya perkawinan.33  

Keempatbelas, Jurnal Reportorium Vol. IV No. 2 Juli-Desember 2017 oleh 

Erdhyan Paramita dan Irnawan Darori dengan judul “Akibat Hukum Perjanjian 

Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan” 

membahas legalitas perjanjian pra nikah yang tidak disahkan oleh Pegawai 

Pencatat Perkawinan dan menganalisa akibat hukum bagi suami istri dan pihak 

ketiga tentang perjanjian pra nikah yang tidak disahkan. Penelitian ini 

menyimpulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian 

perkawinan berkekuatan mengikat adalah perjanjian perkawinan harus 

memenuhi syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dan untuk dapat 

mengikat pihak ketiga maka perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan 

kepada pegawai pencatatan perkawinan sesuai dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan berlakunya Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka aturan tentang 

perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata (Burgerlijk 

                                                      
33 Annisa Istrianty dan Erwan Priambada “ Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang 

Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, Jurnal Privat Law Vol. III No.2 Juli-Desember 2015), hlm. 

85 
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Wetboek) tidak berlaku lagi.34 

Kelimabelas, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion edisi 2 Vol. 4 2016 oleh 

Susisusanti G. Pakaya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta 

Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin,” membahas tentang percampuran 

harta suami-istri akibat pernikahan . Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 

menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 

harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri 

dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, 

adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain.Namun apabila para pihak menginginkan harta tersebut 

dipisahkan satu sama lain, maka dapat dibuat suatu perjanjian yang dinamakan 

perjanjian pranikah. 35  

Dari kajian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada yang 

membahas tentang perjanjian pra nikah di Indonesia perspektif Maqasid 

Syariah Jasser Auda, maka dari itu penulis ingin mengkaji tema tersebut.  

B. Kerangka Teori  

a. Hadist riwayat Bukhari No.5151 

  ٍّ ِلي  س ُن ْبُن ع  دَّث ن ا الح  دَّث ن ا أ بُو ع اِمرٍّ ح  : ح  ُل ق ال  الَّ   الخ 

                                                      
34 Erdhyan Paramita dan Irnawan Darori. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak 

Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”. Jurnal Reportorium Vol. IV No. 2 Juli-Desember 

2017, hlm. 32 
35 Susisusanti G. Pakaya “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta 

Perjanjian Kawin”, Jurnal ilmu hukum legal opinion, Vol. 4 edisi 2 tahun 2016, hlm. 2  
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دَّث ن ا ك ثِيُر ْبنُ   : ح  ِ ْبِن ع ْمِرو ْبِن ع ْوفٍّ ال الع ق ِديُّ ق ال  ُ ع ْبِد َّللاَّ لَّى َّللاَّ ُسول  َّللاَّ ص  ِه، أ نَّ ر  د ِ ، ع ْن أ بِيِه، ع ْن ج  نِيُّ ُمز 

 : لَّم  ق ال  س  ل ْيِه و  ائٌِز ب ْين  »ع  ْلُح ج  الُمْسِلُمون   الصُّ اًما، و  ر  لَّ ح  اًل، أ ْو أ ح  ال  م  ح  رَّ ، إاِلَّ ُصْلًحا ح  ل ى الُمْسِلِمين  ُشُروِطِهْم،  ع 

اًما ر  لَّ ح  اًل، أ ْو أ ح  ال  م  ح  رَّ إاِلَّ ش ْرًطا ح 
36 

artinya adalah diceritakan Hasan bin Ali al-Khalal berkata, diceritakan 

Abu Amir al-Aqdi berkata, diceritakan Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf 

al-Muzanni dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Berdamai 

dengan sesama muslim itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu 

yang haram atau mengharamkan suatu perkara yang halal. Muslim harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati kecuali syarat yang 

mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram (HR. 

Bukhari).   

 

 Maksud hadist ini adalah hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang 

telah disepakati oleh kaum muslim dalam berbagai akad yang dilaksanakan 

adalah boleh. Jika mengandung maslahat dan tidak ada larangan. Karena segala 

sesuatu itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. 

 Dalam Kaidah Fiqhiyyah juga disebutkan bahwa “ Asal dari segala 

sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya ”  al-ashlu fi al-

asya’ al-ibahah hatta yadullu al-dalil ‘ala al-tahrim. Kaidah ini disepakati oleh 

seluruh jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi. Kaidah ini didasari oleh Hadist 

diatas  

Perjanjian pra nikah isinya bervariasi, mulai dari pemisahan harta 

kekayaan sampai pembagian pengasuhan anak, hak untuk bekerja dan 

melanjutkan pendidikan. Dari hadist di atas persyaratan yang disyaratkan 

                                                      
36 Ibnu Hajar al-Asqolany, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari, “Bab Syarat Nikah “, (Mesir: 

Maktabah Taufikiyyah , 2012 M), IX: 151. Hadits Hasan Shahih.  
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seorang muslim itu boleh, selama persyaratan tersebut disepakati keduanya dan 

tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.  

b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan Bab V Pasal 29 

yang terdiri dari empat ayat, sebagai berikut  

(1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 

oleh pegawai pencatat perkawinan,setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” 

(2) “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 

hukum, agama dan kesusilaan.” 

(3) “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.” 

(4) “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”  

c. Maqasid Syariah Jasser Auda  

 

 

C. Maqasid Syariah Jasser Auda  

Maqasid adalah bentuk jamak dari bahasa arab “ maqsid “ yang menunjukkan 

pada tujuan, sasaran , hal yang diminati atau tujuan akhir. Istilah ini dapat 

disamakan dengan istilah ends dalam bahasa Inggris. Adapun dalam ilmu syariat , 
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al-maqasid dapat menunjukkan beberapa makna seperti al-hadaf( tujuan),  al-garad 

(sasaran) dan al-ghayah tujuan akhir dari hukum Islam. 37  

Maqasid sebagai pernyataan alternatif untuk masalih atau kemaslahtan-

kemaslahatan. Al-Juwaini menggunakan istilah al-maqasid dan  masalih al-ammah 

secara bergantian. Al-Juwaini termasuk ulama pertama yang memulai 

pengembangan teori maqasid. Kemaslahatan diberi hak istimewa oleh Najmuddin 

at-Tufi, di atas implikasi langsung dari nas khusus, definisik kemaslahatan sebagai 

apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariat. Al-Qarafi menyebutkan ada 

keterkaitan maslahah dan maqasid dengan ushul fiqh menyatakan: Suatu maksud 

tidak sahih kecuali jika mengantarkan pada kemaslahatan dan menolak 

kemudharatan.  Hukum Islam adalah maksud di balik hukum itu. Kutipan tersebut 

bermakna tujuan apapun yang termasuk Maqasid tidak lain untuk mendatangkan 

kemaslahatan untuk manusia (mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat). Al-

Ghazali mengelaborasi karya al-Juwaini dengan mengklasifikasi maqasid, 

dimasukkan ke dalam kategori kemaslahatan Mursal al-masalih al-mursalah, yaitu 

kemaslahatan yang tidak disebut langsung dalam nas. 38 Fakhuruddin ar-Razi dan 

al-Amidi mengikuti al-ghazali dalam peristilahannya.  

Maqasid menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. Sebagai contoh, 

salah satu hikmah di balik zakat adalah untuk memperkokoh bangunan social. 

                                                      
37 Jasser Auda.  al-Maqasid untuk Pemula, alih bahasa Ali Abdelmon’im, Cet 1  (Yogyakarta 

: Suka Press, 2013), hlm. 6 
38 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung: Mizan, 

2015), hlm. 33  
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Dalam rangka ini juga kita dapat memahami perintah untuk berbuat baik dengan 

tetangga dan memberi hormat kepada orang lain dengan mengucap salam. Hikmah 

lain dari aturan syariat adalah meningkatkan kualitas diri yang dikenal dengan 

istilah dengan takwa. Dengan takwa kita dapat memahami adanya perintah untuk 

salat, puasa dan dzikir.  

Maqasid adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh Syariat Islam 

dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal. Menjaga dan 

melestarikan nyawa dan kemampuan berakal manusia adalah tujuan dari syariat, 

maka dalam rangka ini, kita dapat mendudukan pelarangan mutlak apa-apa yang 

dapat menghilangkan akal. Tujuan syariat adalah menjaga dan melestarikan harta 

benda manusia serta kehormatannya, dapat menjelaskan sanksi hukuman mati bagi 

pencurian dengan paksa secara massal dan pemerkosaan sebagaimana difirmankan 

dalam surat al-Baqarah 178 dan al-Maidah 33.  

Al-Maqasid dapat dianggap sebagai jumlah tujuan yang dianggap ilahi dan 

konsep akhlak yang melandasi proses tasyri’ al-islami (  penyusunan hokum 

berdasarkan syariat islam) seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, 

kebebasan berkehendak, kesucian,kemudahan dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan 

dan konsep-konsep tersebut yang membentuk sebuah jembatan antara al-tasyri’ al-

islami dan konsep-konsep yang berjalan tentang HAM.39 

                                                      
39 Jasser Auda.  al-Maqasid untuk Pemula, alih bahasa Ali Abdelmon’im, Cet 1 ( Yogyakarta 

: Suka Press, 2013), hlm. 4-5 
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Sedangkan syariah menurut bahasa adalah jalan menuju sumber air atau jalan 

menuju sebuah keadilan. Dan syariah secara istilah adalah hukum-hukum yang 

telah ditetapkan Allah yang bersumber dari al-Quran dan hadist. Jadi maqasid 

syariah adalah tujuan yang ingin dicapai dibalik pengaturan hukum. 40 

Maqasid dalam perkembangannya telah mengalami banyak perubahan dari segi 

klasifikasi, bergantung dimensi yang dipandang oleh ulama. Maqasid diklasifikasi 

dengan berbagai cara, yaitu  

a. Tingkatan keniscayaan, merupakan klasifikasi maqasid klasik  

b. Jangkauan tujuan hukum untuk mencapai Maqasid  

c. Jangkauan orang yang tercakup dalam Maqasid  

d. Tingkatan keumuman Maqasid  

Tingkatan  keniscayaan yaitu dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyat. Pertama, 

Maqasid dharuriyyah ( pokok ) : kemaslahatan maqasid syariyyah yang berada 

dalam urutan paling atas. Maqasid Dharuriyat dimaksudkan untuk menjaga 

lima unsur pokok dalam kehidupan. Kemaslahatan bisa dicapai jika terpenuhi 

lima unsur pokok atau al-kulliyat al-khams yaitu agama, jiwa , akal, harta dan 

keturunan.  

Kedua, Maqasid Hajjiyat  , maqasid ini sebagai pelengkap  maqasid dharuriyah.  

Ketiga, Maqasid  Tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang 

terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. maqasid ini 

                                                      
40 https://muamalatku.com/pengertian-maqashid-syariah/ diakses pada tanggal 4 April 4, 2019 

pada jam 08.00 WIB 

https://muamalatku.com/pengertian-maqashid-syariah/


50 

 

 

sebagai penyempurna maqasid hajjiyat. Maqasid Jasser Auda dengan teori 

maqasid klasik mempunyai kerangka teori maqasid yang sama, hanya saja 

Jasser Auda berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan atau 

mengembangkan teori maqasid.41 Keadilan serta kebebasan tidak termasuk 

dalam pengelompokan maqasid klasik.  Teori al-maqasid klasik hanya tertuju 

pada individu daripada keluarga, masyarakat maupun manusia secara umum 

sedangkan para ulama kontemporer telah menginduksi konsep-konsep tersebut 

dengan cakupan yang lebih umum yaitu masyarakat, bangsa bahkan umat 

manusia. 42 Klasifikasi maqasid kontemporer dibagi menjadi tiga tingkatan, 

yaitu: 

a. Maqasid Umum , (al-maqasid al-ammah) jenis maqasid ini bisa ditelaah di 

seluruh bagian hukum Islam seperti keharusan dan kebutuhan 

b. Maqasid Khusus, al-maqasid al-khassah  maqasid ini dapat digunakan 

diseluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam 

hukum keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal  

c. Maqasid parsial, (al-maqasid al-juz’iyyah) adalah maksud-maksud di balik 

suatu ayat atau hukum tertentu seperti maksud menyampaikan kebenaran, 

dalam masyarakat jumlah saksi tertentu dalam kasus tertentu. 43 Perbaikan 

                                                      
41 Jasser Auda.  al-Maqasid untuk Pemula, alih bahasa Ali Abdelmon’im, Cet 1 (Yogyakarta : 

Suka Press,2013) hlm, 6 
42 Ibid.  
43 Jasser Auda. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah. (Bandung : Mizan 

2015), hlm. 37  

 



51 

 

 

tingkat keumuman maqasid dimulai dengan para cendekiawan muslim 

memperkenalkan teori Maqasid umum baru yang secara langsung ditelaah dari 

quran ataupun hadist , sedangkan konsep maqasid klasik diambil dari khazanah 

keilmuan fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Dengan ini, memungkinkan 

Maqasid mengungguli historisitas keputusan fikih serta mencerminkan nilai 

dan prinsip umum dari Nas tersebut. Maka, hukum-hukum detail dapat digali 

dari prinsip-prinsip menyeluruh , kulliyah. 44  

1. Al-Maqasid sebagai Landasan Ijtihad Kontemporer  

Dibandingkan akidah dan akhlak, hukum Islam dan Fikih jauh lebih 

intens dalam bergumul dengan dinamika kehidupan kontemporer, karena Fikih 

berhubungan langsung dengan aspek realitas kehidupan sehari-hari manusia. 

Berbagai perbincangan ilmiah menjadikan hukum Islam sebagai topic 

utamanya, khilafah, hak-hak asasi manusia, gender, hak-hak anak, lingkungan, 

politik, sosio dan budaya serta kebebasan agama hubungan muslim dan non 

muslim, pengembangan ekonomi, sikap ilimah dan pengembangan SDM 

adalah contoh-contoh topic fiqih yang sedang menjadi perbincangan hangat di 

kalangan umat muslim di Negara-negara mayoritas muslim.  

Menurut Amin Abdullah, khazanah keilmuan fikih tidak lagi cukup untuk 

menjawab persoalan kontemporer yang kompleks akibat perubahan konteks 

ruang, waktu, budaya dan ilmu pengetahuan kontemporer. Meskipun ada upaya 

                                                      
44 Ibid., hlm. 37 
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dari pemikir neo-tradisionalis yang menjadikan fiqh muaqaran sebagai solusi 

alternative, tetap saja muncul sejumlah keputusan hukum yang terasa 

dipaksakan dan kadaluarsa, sehingga posisinya tidak lagi menyelesaikan tetapi 

malah menambah masalah. Adanya upaya reformasi terhadap pemahaman dan 

penafsiran ajaran islam seharusnya ditujukan pada hukum Islam atau fikih, 

melainkan ditujukan langsung pada filsafat hukum islam atau ushul fiqh yang 

merupakan produsen hukum fiqih. Bahkan perumusan fondasi-fondasi fikih 

jauh lebih penting dan mendesak untuk dilakukan pada era sekarang daripada 

hanya ushul fiqh.  

Maqasid hukum Islam adalah merupakan tujuan inti dari seluruh kaidah 

ijtihad ushul linguistic maupun rasional, tidak bergantung pada nama-nama dan 

pendekatan-pendekatan yang beraneka ragam. Lebih jauh, pengaktualan 

maqasid dari dimensi sistem yang mempertahankan keterbukaan, pembaruan, 

realism, dan keluwesan dalam sistem hukum islam. Oleh karena itu, 

ditentukannya kebenaran ijtihad apapun harus berdasar pada kadar 

kebermaksudannya, yakni tingkatan realisasi maqasid syariah yang ia lakukan. 

Demikian pula, kebenaran suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan 

realisasi maqasid.  

Pilihan antara hukum-hukum alternative atau hasil ijtihad secara tradisional 

dilakukan melalui pemeringkatan metode-metode ushul yang terlibat dalam 

ijtihad tersebut, seperti ijmak, qiyas, pendapat sahabat atau amal ahli madinah. 

Meksipun mazhab-mazhab fikih berbeda pendapat tentang peringkat merode-
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metode Ushul. Akan tetapi, berdasarkan analisis maqasid dalam metode-

metode ushul, pilihan di antara alternative hasil-hasil ijtihad harus dilakukan 

berdasarkan pemenuhan maqasid, tanpa mempedulikan mazhab maupun 

kecenderungan seorang faqih. Kemudian hasil ijtihad yang mencapai maqasid 

harus disahkan. Jadi, apabila akibat suatu maksud berlawanan dengan akibat 

yang lain, maka maksud yang bernilai lebih tinggi harus diutamakanb. 45 

a. Memahami perbedaan antara ta’arud dan tanaqud  

Dalam teori hukum Islam, terdapat perbedaan antara dua kelompok 

yaitu ta’arud ( ikhtilaf ) dan tanaqud ( kontradiksi ) dari sejumlah dalil ayat 

al-quran dan hadist. Kemungkinan pertama dianggap bisa saja terjadi, 

sedangkan kemungkinan kedua dianggap tidak mungkin terjadi antara dalil-

dalil yang sahih kecuali kesahahihannya tidak benar adanya. Maka dari itu 

jika ada kontradiksi antara dalil yang sahih, sering  disebut sebagai ta’arud 

fi zihni al-mujtahid ( kontradiski antardalil yang tampak pada kognisi 

seorang ulama yang berijtihad). Dua dalil yang tampak berselisisih tidak 

mesti merupakan sebuah kontradiksi yang tak dapat dipecahkan. Salah 

satunya adalah kekurangan persepsi dari seorang ahli fikih yang membuat 

merasa adanya kontradiksi tersebut, misalnya tidak menerima informasi 

yang lengkap mengenai narasi sebuah hadist yang dianggap kontradiksi 

tersebut atau belum memiliki pengetahuan yang meliputi aspek-aspek 

                                                      
45 Ibid., hlm. 361  
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konteks narasi hadist tersebut dari segi tempat, waktu, situasi maupun 

kondisi.  

Para ulama memecahkan kontradiksi lahiri tersebut dengan berbagai 

metode yang diurut menurut prioritasnya sebagai berikut : al-Jam’ ( 

berupaya untuk mengonsilisakan dalil-dalil yang berkotradiksi dalam 

kesatuan berpikir karena perbedaan konteks masing-masing dalil ), 

menganggap adanya al-naskh ( adanya penghapusan dari suatu dalil oleh 

dalil yang lebih baru ), al-tarjih ( timbang-menimbang dalil ) , al-tawaqquf 

( keengganan memberikan pendapat ) , al-tasaquf ( pengguguran ), dan al-

takhyir (pemilihan ) .46 

Maqasid bisa dijadikan sebuah solusi untuk ijtihad yang baru, karena 

pendekatan ini dapat menyediakan solusi rasional dan konstrktif bagi 

dilema dalil-dalil yang dianggap kontradiksi. Contoh kontradiksi lahiri dari 

literature klasik yang sering dipecahkan melului metode al-naskh akan 

tetapi mengandalkan pendekatan al-maqasid kontradiksi-kontradiksi lahiri 

dapat dipecahkan tanpa mengabaikan salah satu dalil sahih yang dianggap 

kontradiksi tersebut.47 

b. Maqasid untuk Membuka Sarana dan memblokir sarana. 

                                                      
46 Jasser Auda. Al-Maqasid untuk Pemula. Alih bahasa Ali abdelmon’im. ( Yogyakarta : Suka 

Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 63  
47 Ibid., hlm. 69-70  
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Maqasid memblokir sarana dalam hukum Islam adalah pelarangan 

sebuah perbuatan legal, ditakutkan berdampak aksi yang illegal. Ulama 

sepakat bahwa larangan tersebut hanya berlaku jika kemungkinan 

terjadinya aksi illegal itu melebihi kemungkinan tidak terjadinya, meskipun 

ada perselisihan dalam mengklasifikasi tingkat kemungkinan-kemungkinan 

itu.  

Sebagai contoh, perbuatan membuat sumur di suatu jalan raya sebagai 

aksi legal yang berakibat terjadinya mudarat. Karena itu para ulama 

sependapat dalam pelarangannya. Tetapi, ulama berselisih tentang 

pertanggungjawaban dan sanksi bagi oknum yang melakukan aksi legal , 

jika terjadi mudarat bagi orang lain. Contoh klasik memperlihatkan bahwa 

wahana dan orientasi bisa berubah sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, 

sosial dan lingkungan alam yang berbeda-beda.  

Penggunaan istilah “filsafat akhlak”, sadd al-zarai’ termasuk 

pendekatan consequentialist yang artinya penggunaanya bergantung pada 

jenis akibat yang ditimbulkannya. Pendekatan tersebut berguna dalam 

beberapa situasi  namun di beberapa kondisi bisa disalahgunakan oleh 

sebagian ulama yang tidak optimis atau beraliansi dengan kelompok politik 

tertentu. Tema yang sering diulang pada pendekatan hukum aliran neo-

literalis yang dimanfaatkan oleh sebagian rezim politik demi kepentingan 

sendiri yaitu Sadd al-zara’i. Khususnya, dalam bidang  hukum yang 
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berhubungan dengan perempuan. Seperti, perempuan dilarang untuk 

mengendarai mobil, bepergian sendiri, mengabdi sebagai wakil rakyat.48 

Pentingnya maqasid syariah, para ahli hukum menjadkan maqasid 

sebagai landasan ijtihad kontemporer. Karena konsep maqasid syariah 

adalah mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Atau 

menarik manfaat dan menolak mudharat.  

 

2. Konsep Maqasid Kontemporer  Sebagai Sistem dan  Penetapan Hukum 

Islam  

Teori maqasid klasik dalam bahasa kekinian dikembangkan oleh 

ilmuwan muslim kontemporer meskipun ada beberapa kelompok fakih yang 

menolak terhadap kontemporisasi terminologi Maqasid. Sebagai contoh, hifz 

al-nasl perlindungan keturunan merupakan salah satu keharusan yang menjadi 

orientasi hukum Islam. Al-Amiri mengungkapkan hal itu pada awal usahanya 

untuk menggambarkan teori Maqasid kebutuhan, penggunaan istilah sanksi 

bagi pelanggar kesusilaan . Al-Juwaini mengganti teori hukum pidana versi al-

Amiri menjadi teori penjagaan yang diekspresikan oleh Juwaini dengan istilah 

hifz al-furuj yang artinya menjaga kemaluan. Al-Ghazali yang membuat istilah 

hifz nasl sebagai Maqasid hukum islam dalam tingkat dharuriyat.  

                                                      
48 Ibid., hlm. 95-98 
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Pada abad ke-20 M, cendekiawan Muslim mengembangkan penjagaan 

keturunan menjadi konsep orientasi keluarga. Ibnu Asyur menjadikan peduli 

keluarga sebagai maqasid hukum Islam. Dalam karyanya “ Usul al-Nizam al-

Ijtima’ fi al-Islam, Ibn Asyur mengelaborasi Maqasid yang berorientasi pada 

keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Ini adalah salah satu contoh 

kontribusi Ibn Asyur mengembangkan teori Maqasid dalam pandangan baru. 

Hifdzul aql (perlindungan akal) yang menurut maqasid klasik hanya 

mencakup pelarangan minum minuman keras akan tetapi, sekarang 

berkembang dengan memasukkan pengembangan pemikiran ilmiah, 

penggembaran menuntut ilmu, menentang mentalitas taklid dan menghalau 

mengalirnya tenaga ahli ke manca negara.  

Hidzul ird (perlindungan kehormatan) dalam maqasid klasik 

memberikan contoh sanksi dalam pelanggaran kehormatan. Namun dalam 

hukum Islam diganti dengan perlindungan hak-hak asasi manusia. Isu Ham 

dalam Islam masih menjadi tema yang diperbincangkan dalam lingkup islam 

maupun internasional. Deklarasi hak-hak asasi manusia Islam Universal 

diproklamasikan pada 1981 oleh sekelompok cendekiawan yang 

mencerminkan nilai-nilai islami yang bermacam-macam di organisasi 

perserikatan bangsa-bangsa untuk pendidikam ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan (unesco )  

Didukung sejumlah Nas Islam yang disebutkan dalam bagian referensi. 

Deklarasi itu secara esensial memasukkan seluruh daftar hak-hak asasi manusia 
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yang disebutkan oleh deklarasi universal hak-hak asasi manusia seperti hak-hak 

untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan adil, perlindungan dari 

penyiksaan,suaka, kebebasan berkeyakinan dan meyatakan pendapat, 

kebebasan bersekutu, pendidikan dan kebebasan beraktivitas.  

Beberapa anggota komisi hak asasi manusia PBB (UNHCR ) 

mengungkapkan kekhawatiran terhadap deklarasi islam tentang hak-hak asasi 

manusia karena mereka berpikir bahwa hal itu sangat mengancam konsesus 

intercultural yang menjadi landasan bagi instrument hak-hak asasi manusia. 

Namun, beberapa anggota lain meyakini bahwa deklarasi Islam tersebut 

menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia karena 

tidak seperti instrument-instrumen internasional, hak-hak asasi manusia versi 

Islam dihubungkan dengan sumber wahyu sehingga menambah motivasi moral 

baru untuk menaati hak-hak asasi manusia versi Islam tersebut.  

Hifdzuddin (perlindungan agama) menurut al-Ghazali dan al-Syathibi 

berdasar atas sanksi bagi orang yang meninggalkan keyakinan yang benar versi 

al-Amiri. Tetapi, dalam perkembangannya konsep maqasid klasik tersebut 

dijelaskan menjadi kebebasan kepercayaan. Menurut Ibn Asyur atau kebebasan 

berkeyakinan dalam ungkapan kontemporer yang lain. Karena berlandaskan 

dari ayat al-Quran “ Tiada paksaan dalam agama” landasan  prinsip 

fundamental, jika dibandingkan memahaminya sebagaimana pandangan 

popular dan tidak akurat, yaitu menyerukan sanksi bagi orang yang murtad 
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(hadd al-riddah ) yang umumnya dijadikan contoh dalam refernsi-referensi 

tradisional.  

Hifzulmali ( perlindungan harta ) menurut Imam Ghazali dan al-Amiri 

sanksi bagi pencurian dan penjagaan uang versi al-Juwaini meningkat menjadi 

istilah sosio-ekonomi contoh bantuan sosial, pengembangan ekonomi, 

penyaluran uang, masyarakat sejahtera dan penyetaraan antar kelas sosial 

ekonomi. Maqasid dari penjagaan dan pengembangan ini memungkinkan 

pengguna maqasid untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat 

dibutuhkan di mayoritas Negara berpenduduk muslim. 49 

Audah sebagai reformis, pertama menawarkan Maqasid Syariah dalam 

perspektif kontemporer yaitu konsep maqasid syariah klasik yang berarti 

penjagaan dan pemeliharaan kearah maqasid syariah yang berarti 

Pengembangan dan pemuliaan Human Rights Hak Asasi manusia. Saran Auda 

adalah agar pengembangan Sumber Daya Manusia dijadikan salah satu topik 

utama untuk kemaslahatan umum masa kini. Hasil pemikiran Auda tersebut  

adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, pengamalan Maqasid 

Syariah bisa dinilai secara empiris dengan mengambil ukuran dari target-target 

pengembangan SDM versi Ijmak Perserikatan Bangsa-Bangsa.  

Reformasi kedua yang ditawarkan Auda, tingkatan otoritas dalil dan 

sumber hukum Islam terkini di antaranya hak-hak asasi manusia sebagai 

                                                      
49 Ibid., hlm. 56-59 
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landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. 

Berdasarkan level spectrum legitimasi dan sumber hukum Islam masa kini, 

Auda mengusulkan tipologi baru teori-teori hukum Islam sebagai pendekatan 

reformasi hukum Islam kontemporer. Menurutnya ada tiga kecenderungan 

aliran hukum Islam yaitu Tradisionalisme, Modernisme, dan Postmodernisme. 

Ketiganya adalah kecenderungan, bukan mazhab. Akibatnya adalah tidak ada 

batasan mazhab Sunni, Syiah, Muktazilah, Khawarij dan lain-lain. Reformasi 

ketiga yang ditawarkan Auda adalah system hukum Islam yang berbasis 

Maqasid Syariah.50 

Pendekatan system yang ditawarkan Auda adalah sebuah pendekatan 

yang holistic, dimana entitas apapun dilihat sebagai keutuhan sistem yang 

terdiri dari subsistem. Ada sejumlah fitur system yang bisa berpengaruh pada  

analisis sebuah system terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga 

menetapkan bagaimana subsistem-subsistem itu saling berhubungan satu sama 

lain maupun dengan dunia luar.  

Pengertian system adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-

elemen yang membentuk keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk 

melaksanakan berbagai fungsi. Jadi analisis sistematis secara tipikal melibatkan 

identifikasi unit-unit, elemen-elemen, atau subsistem dan bagaimana unit-unit 

                                                      
50 Ibid., hlm. 13 



61 

 

 

ibi berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau 

fungsi tertentu. 51 

Perspektif sistem adalah cara pandang menengah antara pandangan 

realis dan pandangan normalis ketika melihat hubungan antara realitas dan 

konsepsi manusia tentang realitas itu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya 

teori system memandang hubungan konsepsi dengan realitas sebagai korelasi. 

Menurut teori system, terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa 

mengharuskan adanya identitas maupun dualitas. 

 Auda berasumsi bahwa ilmu Ushul fikih adalah sebuah system, yang 

akan dikaji berdasarkan sejumlah fitur. Sekelompok fitur untuk system ini dan 

akan memberikan argument untuk masing-masing fitur dari dua perspektif; 

teori system dan teologi islam. Analisis sistematis yang disajikan akan berkisar 

pada enam fitur sistem berikut, yaitu pergeseran pemahaman fiqh system 

“kognisi”, kemenyeluruhan “ wholeness ”, keterbukaan “ openness”, hierarki 

yang saling mempengaruhi, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. 52 

 

3. Enam Fitur Pendekatan Sistem Jasser Auda 

A. Cognition  

Pada umumnya, ahli fikih mendefinisikan ilmu fikih sebagai hasil dari 

pemahaman, dan kognisi pengetahuan manusia. Namun, cara-cara dan 

                                                      
51 Ibid., hlm.70 
52 Ibid., hlm. 86 
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hasil-hasil fikih sering diistilahkan sebagai hukum-hukum Allah. Auda 

menjelaskan walaupun nass bersifat ilahi, namun pemahaman sesuai 

dengan pandangan penafsiran atau pandangan dunia fakih tersebut. Hasil 

ijtihad sering digolongkan sebagai pengetahuan ilahiah,meskipun definisi 

dan validitas metode-metode ijtihad menjadi sasaran perbedaan pendapat 

yang luas. Dengan kata lain, kognisi adalah penggeseran ilmu fikih dari 

anggapan sebagai maksud ilahiah menuju bidang kognisi pemahaman akal 

manusia terhadap pengetahuan ilahiah. Menurut Amin Abdullah, 

“perbedaan yang mencolok antara Syariah dan Fikih ini berakibat pada 

tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim 

sebagai pengetahuan ilahi.”53 

Sebagai contoh, ijmak dianggap sebagai dalil qath’i atau pasti 

sebagaimana Nass. Namun, menurut Auda ijmak tidak termasuk sumber 

hukum, akan tetapi hanyalah sebuah metode dialog atau digunakan dalam 

terminology system, dalam  memutuskan masalah dengan multi-partisipan. 

Ijmak juga disalah gunakan oleh beberapa ilmuwan masa kini untuk 

mendominasi fatwa. Auda lebih setuju ijmak hanyalah suatu bentuk 

partisipasi khalayak dalam hal-hal kenegaraan. 54  

                                                      
53 Jasser Audah. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah ( Bandung : Mizan, 

2015 ), hlm. 13 
54 Ibid,. hlm. 235 
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Al-Badawi menulis “ tentu saja fikih adalah suatu dugaan atau dzan, 

alih –alih keyakinan, yang berada pada tingkatan yang berbeda. Sebab, 

keyakinan bahwa suatu keputusan hukum tertentu juga kemauan Tuhan 

adalah klaim yang mustahil dapat dibuktikan. Fitur watak kognitif hukum 

Islam ini mutlak diperlukan untuk validasi, suatu kebutuhan kuat terdapat 

pandangan pluralistic pada seluruh mazhab-mazhab fikih.55 

B. Wholeness  

Sedikit ahli fikih yang mencatat keterbatasan pendekatan reduksionis 

dan atomistic yang biasanya digunakan oleh metedologi Ushul. Pendekatan 

atomistic sering mengandalkan satu Nas untuk menyelesaikan kasus-kasus 

yang dihadapinya, tanpa memandang Nas-nas lain yang terkait. Kritik para 

fakih terhadap atomisme didasari ketidakpastian ( dzanni ) yang melekat 

padanya, lawan dari kepastian qath’i.  

Beberapa ahli hukum Islam telah menekankan pentingnya holistic 

evidence (al-dalil al-kulli). Mengoptimalkan prinsip holisme melalui 

operasionalisasi “ tafsir tematik “ yaitu seluruh ayat al-Quran dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pemutusan hukum Islam, dan tidak 

terbatas pada ayat-ayat hukum saja. 

Dalil al-Kulli ini tidak berdampak terhadap metodologi fikih itu sendiri, 

yang berdasarkan sebab-akibat atau kausalitas. Al Juwaini, sebagai contoh, 

                                                      
55 Ibid., hlm. 87 
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dianggap telah mengacu pada "fitur holistik" dari Hukum Islam sebagai 

dalil hukum. Putusan menjadi cara yang sah, yang dinamakan holistic 

analogy (qiyas kulli). Asy-Syathibi juga dianggap sebagai dasar-dasar 

hukum Islam (Ushul Fiqh) harus didasarkan pada universal/fitur holistik 

hukum yang diwahyukan (Kulliyat al-syariah). Dia juga memberikan 

proiritas terhadap kaidah-kaidah holistic (qawaid kulliyah) di atas hukum 

yang tunggal dan parsial (ahad /juz’iyyah ) . Rasionalisasinya adalah bahwa 

hukum-hukum tunggal dan parsial ada untuk mendukung kaidah-kaidah 

universal  (qawaid kulliyah ) yang merupakan Maqasid hukum yang harus 

dijaga. 56 untuk meliputi semua reformis Muslim yang memperlihatkan 

kelemahan umum pendekatan parsial dan individual terhadap hukum Islam. 

Dimana para cendekiawan kontemporer mencoba memperbaiki kekurangan 

individualitas dengan memprioritaskan maqasid sosial di atas maqasid 

individual. 

 Sistem filsafat kontemporer menegaskan bahwa kecenderungan 

sintetik dan holistic bersifat fundamental. Jika memperluaskan paham 

sebab-akibat untuk meliputi semua jaringan sebab-akibat, akan terlahir 

sebuah rangkaian yang kompleks, karena segala sesuatu terjadi bukan 

                                                      
56 Ibid., Hlm.  
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sebab-akibat yang tunggal, akan tetapi kompleksitas yang memiliki tujuan 

bersama. 57  

C. Openness  

Makluk hidup agar tetap hidup dan eksis harus memelihara suatu sistem 

keterbukaan begitu juga sebuah sistem . Auda menawarkan dua cara agar 

menuju keterbukaan. Pertama, merubah pandangan dan kedua, pembaruan 

hukum dengan keterbukaan filosofis. Pembentukan world view atau 

‘pandangan dunia’ dimulai dari segala hal di lingkungan, mulai dari agama, 

identitas diri, geografi dan lingkungan, politik, budaya, masyarakat, 

ekonomi dan bahasa.  

Cognitive culture adalah kerangka mental dan nuansa realitas yang 

melaluinya sesorang melihat dan berhubungan dengan dunia luar. Sistem 

hukum Islam adalah adanya pembaruan diri lewat keterbukaan  di atas. 

Namun, penyeruan pada penutupan pintu ijtihad oleh beberapa fakih dalam 

ilmu ushul fiqh mengakibatkan hukum Islam menjadi sistem tertutup  dan 

hasilnya, menjadikan hukum Islam tidak berkembang. Di sisi lain, semua 

mazhab fikih terkenal dan mayoritas fakih sependapat bahwa ijtihad adalah 

keharusan bagi hukum Islam, karena ayat al-quran dan hadist itu terbatas 

namun, peristiwa tidak terbatas. 

                                                      
57 Ibid., hlm. 260 
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Teori Ushul Fikih mengembangkan cara tertentu dalam menghadapi 

fenomena baru atau dalam metode teori system, berhubungan dengan 

lingkungan. Contohnya adalah qiyas, maslahat serta pemberlakuan adat 

istiadat atau urf. Namun, akan ditunjukkan nanti bahwa cara-cara ini masih 

perlu pengembangan lebih jauh agar efektif memberikan fleksibilitas 

terhadap hukum Islam supaya mampu menghadapi perubahan keadaan 

yang sangat cepat. Dalam pengembangan dan analisis kritis terhadap 

system Ushul Fikih  Islam dan sub sistemnya dengan menggunakan 

mekanisme dan kadar keterbukaan. 58 

Urf sangat erat kaitannya dengan hubungan dunia luar. Salah satu 

kaidah Ushul Fiqh mazhab Hanafi ‘ Al- ma’ruf urfan, ka al-masyruti nassan 

’ artinya aturan implisit menurut urf mirip dengan kondisi eksplisit dalam 

Nass. Banyak yang setuju dengan kaidah ini, jika tidak ada ayat atau hadist 

khusus yang bisa  dijadikan dalil.  

Contoh yang sering disebutkan dalam kitab Ushul mengenai apa yang 

patuh pada Urf dalam hukum Islam seperti mahar, nilai uang dalam 

perniagaan. Urf Arab pada abad dua atau tiga hijriyah banyak diadopsi 

hukum islam seperti batas politik, geografi, makanan, sumber-sumber 

ekonomi. Seperti bentuk Zakat Fitrah, yang masih berdasarkan atas  bahan 

makanan abad ke-7 seperti kurma, kismis dan gandum.  

                                                      
58 Ibid., hlm. 89 
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Contoh paling jelas, Ibnu Taimiyah mengklaim bahwa ras Arab lebbih 

baik daripada ras non Arab. Ibnu Taimiyah tidak setuju orang non-Arab 

memimpin orang Arab dalam pemerintahan, bahkan dalam shalat jamaah 

dan memandang orang non Arab tidak pantas untuk menikahi Arab.   

Kedua, keterbukaan filosofis maksudnya yaitu hukum Islam bisa 

didapat dengan pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen 

lain dari pandangan dunia yang kompeten yakni, filsafat. Karena ushul fiqh 

adalah filsafat hukum Islam, ilmu ushul fiqh berarti menjaga nilai 

keterbukaan terhadap pendalaman filosofis, yang berkembang seiring 

perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Namun, kebayakan ulama 

menolak usaha apa saja yang menggunakan filsafat untuk memajukan 

hukum maupun pengetahuan Islam. Beberapa ulama mengeluarkan fatwa 

untuk melarang belajar dan mengajarkan filsafat di institusi pendidikan, 

berdasar pada metafisika non Islami. Seperti Ibn Aqil, Al-Nawawi, al-

Suyuthi, al-Qusyairi, Ibn Salah, Al-Syirbini, Ibn Raslan.  

Berbeda dengan ulama lain, Ibn Rusyd yang berpendapat harus lebih 

terbuka terhadap pengetahuan manusia. Di luar kewajiban al-Quran 

terhadap umat manusia untuk bernalar dan berpikir akan ciptaan Tuhan. 

Para ilmuwan Muslim modernis terpengaruh dari Ibnu Rusyd dalam 

menyelaraskan antara nalar dengan Nas, keterbukaan kepada yang laindan 

seruannya untuk menggunakan filsafat dalam reformasi realistis. Oleh 

karena itu agar system hukum Islam tetap terpelihara pembaruan dirinya, 
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menurut Auda perlunya umat Islam mengambil contoh keterbukaan Ibnu 

Rusyd terhadap penyelidikan filosofis  dan perluasan transparansi pada 

teori-teori Ushul Fikih itu sendiri. 59 

D. Interrelated Hierarchy  

Fitur saling berkaitan, maksudnya adalah perbaikan pada dua 

dimensi maqasid syariah. Pertama, perbaikan jangkauan maqasid , 

sebelumnya maqasid klasik bersifat spesifik sehinggan jangkauan maqasid 

terbatas, maka karakteristik “hierarki saling berkaitan” menggelompokkan 

maqasid dalam beberapa tingkatan yang meliputi; Maqasid Umum yang 

dikaji dari seluruh bagian hukum Islami; Maqasid khusus yang diteliti dari 

seluruh isi bab hukum Islam dan Maqasid Partikular yang dibentuk dari 

suatu nas atau hukum tertentu. Hasilnya Maqasid terbentuk dari seluruh 

bagian – bagian hukum Islam, mulai dari yang umum, khusus dan particular 

sehingga menghasilkan khazanah maqasid yang melimpah. Kedua, 

perbaikan jangkauan orang yang diliputi  maqasid . Maqasid klasik yang 

bersifat individual, fitur ini mengubah menjadi dimensi sosial dan public 

pada teori maqasid kontemporer. Hasilnya, maqasid menjangkau  

masyarakat, bangsa bahkan umat manusia . Dan maqasid umum itu yang 

diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan maqasid individual. 60 

E. Multidimensionality  

                                                      
59 Ibid., hlm. 275 
60 Ibid., hlm. 13  
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Penggabungan fitur multidimensionalitas dengan pendekatan maqasid 

adalah salah satu solusi atas dalil ta’arudh atau yang bertentangan. 

Multidimensionalitas menerapkan dua konsep dasar Usul fiqh yaitu 

kepastian dan pertentangan. Kepastian (qat’i) dan ketidakpastian (dzanni) 

merupakan dikotomi yang sangat kuat dan dominan dalam berbagai 

metedologi dan mazhab fikih. Contohnya peristiwa yang dilihat dengan satu 

sisi, yaitu perang dan damai, perintah dan larangan akan menimbulkan 

pertentangan dalil. Diperluasnya  jangkauan pandangannya dengan 

memasukkan satu dimensi lagi, yaitu Maqasid, akan menjadi sebuah solusi. 

Karena, bisa jadi dalil-dalil yang terlihat berlawanan, sesungguhnya 

tidaklah demikian jika dilihat dan dinilai dari sisi yang berbeda. Jadi, kedua 

dalil yang dilihatnya berlawanan dapat menghasilkan pada suatu konteks 

yang baru, yaitu maqasid. Hasilnya, hukum Islam menjadi lebih fleksibel 

dalam menghadapi problematika yang kompleks dengan fitur 

multidimensionalitas, dengan catatan dapat meraih Maqasid.  

 Contohnya, ada dalil yang bertentangan berhubungan dengan cara-cara 

yang berbeda dalam pelaksanaan ibadah. Hadist – hadist yang bertentangan 

ini sering menyebabkan perdebatan di kalangan komunitas Muslim. 

Namun, seharusnya memahami hadist-hadist ini di dalam konteks maksud 

tertentu, kemudahan memuat pemahaman Nabi Saw melakukan ritual 

tersebut dengan berbagai cara karena fleksibilitas. Seperti cara berdiri dan 
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bergerak dalam shalat, sujud sahwi, membaca tasyahud, membaca takbir 

pada hari raya. 61  

F. Purposefullness  

Keenam fitur pendekatan System diatas saling terkait, satu dengan yang 

lain. Fitur ini adalah fitur yang menjangkau semua fitur yaitu 

kebermaksudan. Yang menjadi projek kontemporer untuk memajukan dan 

merubah hukum Islam di era global dan perubahan sosial yang luar biasa 

yaitu teori maqasid. Teori Maqasid disandingkan dengan standar dasar 

konsep yang penting, yaitu asas rasionalitas (Rationality),asas manfaat 

(Utility) asas keadilan (Justice) dan asas moralitas (Morality). Pemberian 

kontribusi untuk pengembangan teori Usul al-Fiqh dan dapat pula 

menunjukkan beberapa kekurangannya (inadequacies) sangat diharapkan 

dalam upaya ini. 

Fitur kebermaksudan ini adalah fitur paling umum dalam teori sistem 

yang disebutkan sebelumnya. Namun, disini dibedakan antara maksud dan 

tujuan, jika maksud adalah purposefullnes dan tujuan adalah goal seeking 

systems. Sistem pencarian tujuan atau disebut goal seeking system adalah 

pencapaian tujuan akhir dengan menggunakan metode yang sama, dalam 

lingkungan yang sama demi meraih tujuan yang sama. Dengan kata lain, 

                                                      
61 Ibid., hlm. 290 
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maksud dapat diraih dengan berbagai cara agar tercapai tujuan akhir yang 

sama.  

Secara teologi permasalah sebab akibat atau ta’lil ini melalui perdebatan 

panjang, karena syariat adalah hasil dari aksi-aksi Tuhan yakni, wahyu serta 

kandungan maksud di suatu hukum. Para ulama berbeda pendapat dalam 

masalah ini, tentang apakah ada maksud Pembuat syariat “ Tuhan ” dibalik 

suatu hukum? Pertama, kelompok muktazilah dan syiah percaya bahwa 

perintah Tuhan harus mengandung sebab atau maksud tertentu. Dan mereka 

menilai bahwa akal manusia bisa memutuskan baik dan buruknya suatu hal. 

Golongan ini percaya bahwa aksi Tuhan tanpa maksud adalah sia-sia, 

dengan kata lain semua aksi Tuhan mengandung maksud karena mustahil 

bagi Tuhan memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Kedua, aksi-aksi 

ketuhanan di atas sebab-sebab atau maksud. Yang dalam kelompok adalah 

Asy’ariyah dan Salafi, keduanya berpendapat jika aksi bisa baik dan buruk 

akan tetapi akal tidak mampu memutuskannya, namun harus bergantung 

pada syariat. Tuhan adalah “penyebab dari sebab-sebab dan menciptakan 

sebab-sebab dan akibatnya pula,” dengan kata lain Tuhan melakukan apa 

saja yang dikehendaki tanpa bergantung sebab akibat apapun. Ketiga, 

Maturidiyah dalam kelompok ini berpendapat aksi ketuhanan mempunyai 

maksud sebagai rahmat bagi makhlukNya. Mereka percaya bahwasannya 

Tuhan tidak membutuhkan maksud dan manfaat, yang dibutuhkan manusia. 

Banyak ahli fikih yang bermadzab asyariah lebih condong dan setuju 
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dengan pemikiran maturidiyah dalam hal ini. Yang paling terlihat adalah 

pendapat Ibnu Rusyd dalam bukunya Tahafut al- Tahafut yang mengkritik 

keras atas buku al-Ghazali Tahafut al- Falasifah “ siapa yang menolak 

sebab-sebab sama saja dengan menolak akal itu sendiri.” Syatibi sebagai 

bapak maqasid berpendapat bahwa maqasid adalah usul yang lebih 

mendasar daripada ushul fiqh.  

Menurut Amin Abdullah, “fitur kebermaksudan ini ditujukan pada 

sumber-sumber pokok, yaitu al-Quran dan Hadist juga pada sumber yang 

sekunder seperti qiyas, istihsan dll. Al-quran membahas tentang keimanan, 

kisah-kisah para nabi, kehidupan akhirat seluruhnya akan menjadi 

gambaran utuh. Sehingga berperan dalam pembentukan yuridis . Kesahihan 

Hadist tidak hanya berdasar pada kesesuaian sanad dan matan, didukung 

juga dengan koherensi sistematis. Jadi koherensi sistemis dapat menjadi 

sebutan bagi metode yang diusulkan oleh reformis modern, yang 

berpendapat bahwa keotentikan Hadist perlu didasarkan pada sejauh mana 

hadist- hadist tersebut selaras dengan prinsip-prinsip al-Quran. Jadi 

koherensi sistematis harus ditambahkan kepada persyaratan autentitas 

matan hadist Nabi.” 62  

Enam fitur sistem yang disajikan di atas adalah saling berkaitan satu 

sama lain. Akan tetapi, fitur kebermaksudan ini menjangkau semua fitur. 

                                                      
62 Ibid., hlm. 14 
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Berikut adalah gambaran hubungan antara maqasid dengan fitur-fitur 

system hukum islam yang lain  

a. Maqasid berkaitan dengan watak kognitif syariat Islam, karena 

bermacam-macam usulan maqasid syariah mencerminkan, pada 

hakikatnya, tata cara pemahaman para fakih dalam menganalisa 

watak dan struktur syariah itu sendiri. 

b. Maqasid umum syariat Islam merepresentasikan karakteristik 

holistic dan dasar-dasar umum hukum Islam.  

c. Maqasid hukum Islam berperan penting dalam proses ijtihad, dalam 

berbagai bentuknya, yaitu mekanisme yang memungkinkan 

terpeliharanya keterbukaann dalam sistem hukum Islam.  

d. Maqasid hukum Islam dirasakan dalam sejumlah cara hierarkis, 

yang merepresentasikan hierarki-hierarki dalam system hukum 

islam.  

e. Maqasid memberikan bermacam-macam sudut pandang yang bisa 

dijadikan solusi dalam memahami nas yang bertentangan dan 

pertentangan-pertentangan antar teori-teori ushul fiqh.  

Auda mempertimbangkan Maqasid Syariah sebagai konsep 

pokok dalam analisis berbasis system. Karena keefektivitasan suatu 

system dinilai berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, baik system 
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buatan manusia maupun alamiah, maka efektivitas system hukum islam 

diukur atas dasar peringkat tercapainya sebuah maqasid. 63 

 

                                                      
63 Ibid., hlm. 97-98 


