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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KERANGKA TEORI 

 

 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Amir Mu‟alim, Kompabilitas Agama (Islam) dengan HAM, 

dimuat pada jurnal Unisia tahun 2002, memaparkan bahwa 

Islam memandang HAM sebagai masalah yang dharuri 

artinya persoalan yang mau tidak mau harus dimengerti oleh 

setiap orang, yang mana dalam Islam mengamalkan prinsip-

prinsip HAM adalah wajib bagi setiap individu, beberapa 

persoalan yang dideklarasikan oleh lembaga-lembaga seperti 

komnas HAM dan semisalnya pada intinya sama dengan 

prinsip-prinsip ajaran agama Islam.1 

2. Bambang Sutiyoso, Konsepsi Hak Asasi Manusia dan 

Implementasinya di Indonesia, artikel ini dimuat dalam jurnal 

UNISIA pada tahun 2002, dalam artikel ini dijelaskan bahwa 

HAM itu bersifat universal namun pelaksanaan HAM tidak 

mungkin disamaratakan antara satu negara dengan negara 

lainnya. HAM selain bersifat universal juga memiliki sifat 

kontekstual. Penegakan HAM di Indonesia sudah dimuat 

dalam undang-undang juga dengan dibentuknya Pengadilan 

HAM demi menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM.2 

3. Dahlia H.Mou, Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam, 

artikel ini dimuat dalam jurnal As-Syir‟ah pada tahun 2003, 

dalam artikel ini dijelaskan bahwa Islam sejak awal 

                                                             
1

 . Amir Mu‟alim, “Kompatibilitas Agama (Islam) ...............”, 

hlm.41-49 
2

 .Bambang Sutiyoso, “Konsepsi Hak Asasi Manusia dan 

Implementasinya di Indonesia”, jurnal UNISIA No.44/XXV/I/2002. 
Hlm.84-94 
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munculnya sudah memperhatikan HAM karena prinsip-

prinsaip HAM sudah tertuang dalam Al-Qur‟an dan Hadist, 

jika menilik deklarasi HAM Islam sedunia dan pemahaman 

yang baik terhadap Al-Qur‟an dan Hadist tentang nilai 

persamaan dan keadilan apabila diaplikasikan ke kehidupan 

bisa menghilangkan pelanggaran-pelanggaran HAM. 

Penegakan HAM harus berlandaskan hukum yang jelas dan 

adil, agar perlindungan HAM lebih terjamin.3   

4. Tenang Haryanto, dkk,  Pengaturan Tentang Hak Asasi 

Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan Setelah 

Amandemen, artikel ini dimuat dalam jurnal Dinamika 

Hukum 2008, di dalamnya dipaparkan bahwa sebelum 

amandemen UUD 45 HAM diatur dalam pasal 27 sampai 

pasal 34 yang kemudian setelah amandemen UUD 45 diatur 

dalam pasal 28 A sampai 28 J. UU No.39 merupakan 

pelaksana dari ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 

tentang HAM di dalamnya dipisahkan antara HAM anak dan 

HAM wanita mengingat perkembangan yang terjadi di dunia 

internasional.4 

5. „Adil Hasyim Hamudi Husain An-Nu‟aimy, Fiqh Awlawiyyat 

wa  Dhawâbithuhu As-Syar‟iyyah, pembahasan yang 

dimuat dalam jurnal Kulliyah Al-Imâm Al-A‟ẓam pada tahun 

2010, pada jurnal ini dijelaskan pengertian dari fikih prioritas 

serta hubungannya dengan fikih pertimbangan dan Maqâṣid 

As-Syarȋ„ah,juga standar ukuran penentuan prioritas. Fikih 

prioritas merupakan sebuah metode baru untuk menjawab 

tantangan yang ada pada masa kini, seorang mujtahid 

                                                             
3
. Dahlia H.Mou, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam”, jurnal 

As-Syir‟ah, IAIN Manado, Vol.1, No.1, 2003. 
4

. Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, dkk,  “Pengaturan 
Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan 

Setelah Amandemen”, jurnal Dinamika Hukum, UNSOED, purwokerto, 
Vol.8, No.2, Mei 2008, hlm.136-144 



10 

 

diharuskan mengetahui standar prioritas karena dengannya 

Islam bisa berkembang.5 

6. Melianny Budiarti Santoso, LGBT dalam Perspektif Hak 

Asasi Manusia, artikel ini dimuat di jurnal Share: Social 

Work Jurnal pada tahun 2016, dalam artikel ini disebutkan 

bahwa pada tahun 2011 Dewan Hak Asasi Manusia PBB 

mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-

hak LGBT dan mendesak semua negara untuk 

memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak LGBT, 

dasar yang digunakan adalah dalam perspektif Universal 

Declarationof Human Rights. Negara Indonesia memiliki tata 

nilai dan tata kelakuan yang berbeda dengan Barat sehingga 

harus merekonstruksi konsep-konsep HAM sesuai dengan 

pemikiran dan nilai-nilai bangsa Indonesia.6 

7. Shalih Ziyab Hindi dan Khaulah „Ali Shalih, Fiqh Al-

Awlawiyyat Fi Al-Islâm Wa Tatbiqâtiha At-Tarbawiyah Fi 

Tahqiq At-Tanmiyah Al-Basyariyah, sebuah pembahasan 

yang dimuat dalam Jurnal Al-Urduniyah Fi Dirasat Al-

Islamiyah yang dikeluarkan pada tahun 2012, membahas 

tentang fikih prioritas dari segi pendidikan demi tercapainya 

kemajuan umat dan bahwasanya prioritas pembangunan 

dimulai dari dharuriyyat , hajjiat, kemudian tahsiniyyat. 

Penerapan prioritas disini demi tercapainya hak-hak 

dharuriyyat yang harus diberikan kepada setiap anggota 

masyarakat baik dari segi agama maupun dunia sebelum 

mengacu kepada yang setelahnya.7 

                                                             
5
. „Adil Hasyim Hamudi Husain An-Nu‟aimy, “Fiqh Awlawiyyat wa 

Dhawâbithuhu As-Syar‟iyyah, jurnal Kulliyah Al-Imam Al-A‟dham”, The 
Great Imam university, Baghdad, tahun 2010, hlm. 223-271. 

6
. Melianny Budiarti Santoso, “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi 

Manusia”, jurnal SHARE: Social Work Jurnal, UNPAD, Bandung, Vol.6, 
No.2, Tahun 2011, hlm.154-272. 

7
. Shalih Ziyab Hindi dan Khaulah „Ali Shalih, “Fiqh Al-Awlawiyyat 

Fi Al-Islam Wa Tatbiqatiha At-Tarbawiyah Fi Tahqiq At-Tanmiyah Al-

Basyariyah”, Jurnal Al-Urduniyah Fi Dirasat Al-Islamiyah,  Al-Bayt 
University, Jordan, Vol.8, No.3, tahun 2012, hlm.147-167. 
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8. Masykuri Abdillah, Islam dan Hak Asasi Manusia: 

Penegakan dan Problem HAM di Indonesia, artikel ini 

dimuat di jurnal Miqat pada tahun 2014, dipaparkan di 

dalamnya bahwa Islam sejak awal sudah mengakui eksistensi 

HAM yang kemudian dirumuskan oleh para ulama dengan 

konsep Maqâṣid As-Syarȋ„ah. Pelaksanaan HAM terkadang 

bersifat partikular karena tidak bisa terlepas dari agama dan 

budaya suatu masyarakat tertentu. Adapun kendala 

pelaksanaan HAM di Indonesia disebabkan beberapa faktor 

yang bersifat subtantif, struktural dan kultural.8 

9. Bambang Heri Suprianto, Penegakan Hukum Mengenai Hak 

Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, 

artikel ini dimuat dalam jurnal Al-Azhar Indonesia Seri 

Pranata Sosial pada tahun 2014, dalam artikel ini dijelaskan 

tentang penegakan hukum mengenai HAM berdasarkan UU 

No.39 tahun 1999 yang diselesaikan melalui pengadilan 

HAM sebagaimana tertuang pada UU No 26 tahun 2000.  

Dalam prinsip Islam HAM tidak bisa terlepas dari Al-Qur‟an 

dan Sunnah sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan 

keduanya.9 

10. Siku Marafa Turi dan Abu Bakr Yusuf Yunga, Makânah 

Fiqh Al-Awlawiyyât Min Al-Khitâb Al-Islâmy Wa Min Ad-

Dȋn Wa At-Tadayyun, sebuah pembahasan yang dimuat 

dalam jurnal Majma‟ (Jurnal Jami‟ah Al-Madinah Al-

„Alamiyah) pada tahun 2015, dalam jurnal ini dijelaskan 

hakikat tentang fikih prioritas serta kedudukannya dalam 

penentuan suatu hukum dan fatwa, cara pandang agama dan 

                                                             
8
. Masykuri Abdillah, “Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan 

dan Problem HAM di Indonesia”, jurnal Miqat, UIN Sumatera Utara, 
Medan, Vol.38, No.2, juli-desember 2014,hlm.374-394. 

9
. Bambang Heri Suprianto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak 

Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”,  jurnal Al-

Azhar Indonesia seri pranata sosial, Universitas Al-Azhar Indonesia, 
Jaksel,  Vol.2, No.3, Maret 2014, hlm.151-168.  
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beragama, menjawab kebutuhan masa dan umat dalam 

dengan perkembangannya.10 

11. Ngainun Na‟im, Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik 

Temu, artikel ini dimuat dalam jurnal Ijtihad pada tahun 

2015, di dalamnya dipaparkan bahwa secara umum dalam 

memahami HAM Islam dan Barat mempunyai nilai-nilai 

normatif yang sama terkait egaliter (kesamaan), freedom 

(kebebasan), dan justice  (keadilan). Umat Islam pada masa 

kini dituntut untuk menerapkan HAM sesuai dengan kodisi 

saat ini, dengan perbedaan yang ada dalam pencarian titik 

temu umat Islam dalam membaca HAM harus berkembang 

secara produktif terhadap realitas yang ada tidak sekadar 

apologis saja, sehingga mampu mewarnai dinamika dan 

perkembangan zaman.11 

12. Muktiono, Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan 

Pemegang Kewajiban dalam Undang-undang Hak Asasi 

Manusia, artikel ini dimuat dalam jurnal Arena Hukum pada 

tahun 2015, dalam artikel ini dinyatakan bahwa materialisasi 

konsep norma pemegang hak dan pemegang kewajiban 

dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM mengandung 

contradictio in terminis khususnya terkait dengan kedudukan 

„setiap orang‟ dalam definien HAM, kekaburan realitas 

imajiner yang diproyeksikan oleh definien HAM berpotensi 

memunculkan tumpang tindih (overlap) dan kekaburan 

makna (vague norm) sehingga mengakibatkan inefektifitas di 

dalam pelaksanaan HAM.12 

                                                             
10

. Siku Marafa Turi dan Abu Bakr Yusuf Yunga, “Makânah Fiqh 

Al-Awlawiyyat Min Al-Khitâb Al-Islâmy Wa Min Ad-Dȋn Wa At-
Tadayyun”, jurnal Majma‟,  Al-Madinah International University , No.13 

Juli 2015, hlm.272-297. 

  
11

. Ngainun Na‟im, “Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik 
Temu”, jurnal Ijtihad,IAIN Salatiga, Vol.15, No.1, juni 2015, hlm.83-102 

  
12

. Muktiono, “Kritik Konseptualisasi Pemegang Hak dan 
Pemegang Kewajiban dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia”, jurnal 

Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Vol.8, No.3, Des 2015, 
hlm.342-365. 
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13. Maisaroh, Islam dan Hak Asasi Manusia, di muat dalam 

jurnal Islamuna tahun 2015, dalam artikel ini dipaparkan 

bahwa Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam telah 

mengajarkan tentang HAM yang didasarkan pada Maqâṣid 

As-Syarȋ„ah yang lima. Sedangkan HAM PBB melihat dalam 

kaca mata sekuler sehingga menimbulkan 3 pandangan yang 

berbeda yaitu: menolak keseluruhan, menerima keseluruhan, 

dan setengah-setengah.13 

14. Yahya Ahmad Zein, Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam 

(Mengungkap Korelasi Antara Islam dan HAM), dimuat 

dalam jurnal Veritas et Justitia pada tahun 2015, menjelaskan 

bahwa memaksakan satu standar paradigma atau worldview 

tentang HAM sangatlah sulit, dalam Islam konsep HAM 

dibagi menjadi 2 yaitu: hak-hak legal dan hak-hak moral. 

Islam juga memiliki hubungan paralel dengan HAM yang 

mana nilai-nilai dalam HAM tidak akan bertentangan dengan 

nilai Universal Islam, bila ditemukan perbedaan pasti ada 

titik temunya.14 

15. Nasrun Jauhari, Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad 

Maqâṣidi Perspektif Yusuf Al-Qaraḍawi dan Urgensinya di 

Era Kontemporer, ini adalah sebuah pembahasan yang di 

muat dalam jurnal Maraji yang dikeluarkan pada tahun 2016, 

dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Fikih Prioritas adalah 

sebuah kajian baru dalam diskursus hukum Islam, ia sebagai 

salah satu cabang dari konsep ijtihad hukum berbasis 

maqâṣid As-Syarȋ„ah, fikih prioritas merupakan 

pengembangan konsep Tarjih maqâṣidi yang dikompromikan 

dengan fikih realitas.15 

                                                             
  

13
. Maisaroh, “Islam dan Hak Asasi Manusia”, jurnal Islamuna, 

IAIN Madura, Vol.2, No.2, Des 2015, hlm 254-266. 
  

14
. Yahya Ahmad Zein, “Konsep Hak Asasi Manusia dalam 

Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dan HAM)”, jurnal Veritas et 
Justitia, UNPAR, Bandung, Vol.1, No.1, 2015, hlm.91-110.  

15
. Nasrun Jauhari, “Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad 

Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qaraḍawi dan Urgensinya di Era 
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16. Yuli Asmara Triputra, Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi 

Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang 

Berlandaskan Pancasila, artikel ini dimuat dalam jurnal IUS 

QUIA IUSTUM pada tahun 2017, pada jurnal ini dinyatakan 

bahwa ideologi pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia 

oleh karena itu pelaksanaan HAM harus sesuai dengan 

ideologi Bangsa dan tidak secara harfiyah harus 

melaksanakan semua Deklarasi Universal HAM, karena 

perumusan institusionalisasi HAM tidak dapat dipisahkan 

dari lingkungan sosial masyarakat dimana HAM itu 

berkembang.16 

17. Muhammad Hatta Diponegoro, Pemikiran Hukum Islam 

Tentang Fiqh Awlawiyyat, ini adalah sebuah pembahasan 

yang dimuat dalam jurnal Syaikhuna yang dikeluarkan pada 

tahun 2018, dalam jurnal ini diterangkan bahwa para ulama 

memiliki concern terhadap fikih prioritas begitu pula dengan 

Yusuf Al-Qaraḍawi, dan dijelaskan pula tentang skala 

prioritas yang disebutkan oleh Yusuf Al-Qaraḍawi dalam 

kitabnya “fikih prioritas”.17 

  Untuk mempermudah memahami dari 17 penelitian 

terdahulu, maka saya sajikan dalam bentuk tabel ulasan dari 

penelitian terdahulu sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
Kontemporer”, jurnal Maraji‟, Kopertais IV Surabaya,  Vol.3, No.1, Sep 

2016, hlm.132-162. 
16

. Yuli Asmara Triputra, “Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi 

Manusia Global............., hlm.279-300. 
  

17
. Muhammad Hatta Diponegoro, “Pemikiran Hukum Islam 

Tentang Fiqh Awlawiyyat”, jurnal Syaikhuna, STAI Syaikhona 
Muh.Cholil Bangkalan, Vol.9, No.1, Maret 2018, hlm.55-71. 



15 
 

 

Tabel I: Kajian penelitian Terdahulu 

No. Penulis Tahun Judul penelitian 

terdahulu 

Kesimpulan 

1 Amir 

Mu‟alim 

2002 Kompabilitas 

Agama (Islam) 

dengan HAM 

Prinsip HAM pada 

dasarnya sama dengan 

prinsip Islam 

2 Bambang 

Sutiyoso 

2002 Konsepsi Hak Asasi 

Manusia dan 

Implementasinya di 

Indonesia 

Sifat universal HAM 

tidak bisa 

disamaratakan 

sehingga HAM 

memiliki sifat 

kontekstual 

3 Dahlia 

H.Mou 

2003 Hak Asasi Manusia 

(HAM) dalam 

Islam 

Penegakan HAM 

sesuai dengan Islam 

bisa menghapus 

pelanggaran-

pelanggaran HAM 

yang ada pada masa 

ini 

4 Tenang 

Haryanto, 

dkk 

2008 Pengaturan Tentang 

Hak Asasi Manusia 

Berdasarkan UUD 

1945 Sebelum dan 

Setelah 

Amandemen 

HAM di Indonesia 

berkembang 

mengikuti 

perkembangan HAM 

di dunia nasional  

5 „Adil 

Hasyim 

Hamudi 

Husain An-

Nu‟aimy 

2010 Fiqh Awlawiyyat 

wa Dhawâbithuhu 

As-Syar‟iyyah 

Fikih prioritas 

merupakan sebuah 

metode baru yang 

mampu menjawab 

perkembangan zaman 

6 Melianny 

Budiarti 

Santoso 

2011 LGBT dalam 

Perspektif Hak 

Asasi Manusia 

Tata nilai yang 

berbeda di setiap 

negara mempengaruhi 

konsep HAM yang 

ada 

7 Shalih Ziyab 

Hindi dan 

Khaulah „Ali 

Shalih 

2012 Fiqh Al-

Awlawiyyat Fi Al-

Islâm Wa 

Tatbiqâtiha At-

Bahwasanya prioritas 

dimulai dari 

dharuriyyat kemudian 

hajjiyât baru 
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Tarbawiyah Fi 

Tahqiq At-

Tanmiyah Al-

Basyariyah 

tahsiniyyat, termasuk 

dari dharuriyyat 

adalah pendidikan 

8 Masykuri 

Abdillah 

2014 Islam dan Hak 

Asasi Manusia: 

Penegakan dan 

Problem HAM di 

Indonesia, 

kendala pelaksanaan 

HAM di Indonesia 

disebabkan beberapa 

faktor yang bersifat 

subtantif, struktural 

dan kultural 

9 Bambang 

Heri 

Suprianto 

2014 Penegakan Hukum 

Mengenai Hak 

Asasi Manusia 

(HAM) Menurut 

Hukum Positif di 

Indonesia 

Islam memiliki 

peranan dalam HAM, 

di indonesia UU 

No.39 tahun 1999 

mengatur HAM dan 

pengadilan HAM 

tertuang pada UU No 

26 tahun 2000 

10 Siku Marafa 

Turi dan 

Abu Bakr 

Yusuf 

Yunga 

2015 Makânah Fiqh Al-

Awlawiyyat Min 

 Al-Khitâb 

Al-Islâmy Wa Min 

Ad-Dȋn Wa At-

Tadayyun 

Fikih prioritas 

memiliki kedudukan 

yang penting dalam 

penentuan hukum, 

fatwa dan cara 

pandang dalam agama 

 

11 Ngainun 

Na‟im 

2015 Islam dan HAM: 

Perdebatan Mencari 

Titik Temu 

HAM Islam dan Barat 

sama dalam egaliter 

(kesamaan), freedom 

(kebebasan), dan 

justice  (keadilan). 

Pertimbangan realitas 

bisa menjadi titik temu 

antara keduanya 

12 Muktiono 2015 Kritik 

Konseptualisasi 

Pemegang Hak dan 

Pemegang 

Kewajiban dalam 

Undang-undang 

Hak Asasi Manusia 

Materialisasi konsep 

norma pemegang hak 

dan pemegang 

kewajiban dalam UU 

No.39 tahun 1999 

tentang HAM 

mengandung 
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contradictio in 

terminis  

mengakibatkan 

inefektifitas di dalam 

pelaksanaan HAM 

13 Maisaroh 2015 Islam dan Hak 

Asasi Manusia 

Maqâṣid As-Syarȋ„ah 

yang lima sebagai 

dasar HAM Islam. 

Sedangkan HAM PBB 

melihat dalam kaca 

mata sekuler yang 

menimbulkan berbagai 

macam tanggapan dari 

umat Islam  

14 Yahya 

Ahmad Zein 

2015 Konsep Hak Asasi 

Manusia dalam 

Islam (Mengungkap 

Korelasi Antara 

Islam dan HAM) 

Islam memiliki 

hubungan paralel 

dengan HAM yang 

mana nilai-nilai dalam 

HAM tidak akan 

bertentangan dengan 

nilai Universal Islam, 

bila ditemukan 

perbedaan pasti ada 

titik temunya 

15 Nasrun 

Jauhari 

2016 Fiqh Prioritas 

Sebagai Instrumen 

Ijtihad Maqâṣidi 

Perspektif Yusuf 

Qardhawi dan 

Urgensinya di Era 

Kontemporer 

Fikih prioritas 

merupakan 

pengembangan konsep 

Tarjȋh maqâṣidi yang 

dikompromikan 

dengan fikih realitas 

 

16 Yuli Asmara 

Triputra 

2017 Implementasi Nilai-

nilai Hak Asasi 

Manusia Global ke 

dalam Sistem 

Hukum Indonesia 

yang Berlandaskan 

Pancasila 

HAM harus sesuai 

dengan ideologi 

Bangsa dan tidak 

secara harfiyah harus 

melaksanakan semua 

Deklarasi Universal 

HAM, lingkungan 

sosial masyarakat 

memiliki peran 
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penting dalam 

pemaknaan HAM 

17 Muhammad 

Hatta 

Diponegoro 

2018 Pemikiran Hukum 

Islam Tentang Fiqh 

Awlawiyyat 

ulama memiliki 

concern terhadap fikih 

prioritas, sebagai 

contoh Yusuf 

Qardhawi dengan 

“fikih prioritas”nya 

 

Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian-

penelitian terdahulu ada pada fokus permasalahan yang dikaji. 

Penelitian kali ini mengupas HAM bidang budaya dari segi 

fikih prioritas sebagai sebuah metode dan kemudian diukur 

dalam kacamata Maqâṣid As-Syarȋ„ah sebagai alat ukur. 

Yang mana pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan 

Historis, Filosofis dan yuridis,  sehingga kerangka teori pada 

penelitian kali ini ada tiga yaitu: 1. Islam dan HAM, 2. Fikih 

Prioritas, 3. Maqâṣid As-Syarȋ„ah.  Dari pembacaan dari 

literatur-literatur yang ada didapati bahwa HAM disemua 

tempat begitu pula dalam Islam memiliki prinsip dasar yang 

sama yaitu : keadilan , kebebasan dan kesetaraan. Namun 

masih banyak perdebatan mengenai HAM dikarenakan cara 

pandang yang berbeda sehingga HAM bisa berbeda disetiap 

tempat ataupun negara. Berangkat dari hal ini penelitian kali 

ini mencoba melihat pembeda-pembeda tersebut yang  

diharapkan menemukan titik temu dalam perbedaan tersebut 

dalam penelitian kali ini. 

B. Kerangka teori 

1. Islam dan HAM  

   Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia yang 

sepenuhnya setara, hak asasi manusia adalah “serangkaian 

klaim tanpa terkecuali didukung oleh etika dan yang 

semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan kepada 

masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara, 
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oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasarkan 

kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, 

warna kulit, jenis kelamin, atau pembeda lain dan yang tidak 

mungkin ditarik kembali atau ditolak oleh semua 

pemerintahan, rakyat, atau individu”.18 

  Dalam undang-undang HAM, HAM didefinisikan 

sebagai: “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 

dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia”19 

  Yang mana dengan adanya menuntut adanya 

kewajiban sebagaimana tertera pada UU No.39 tahun 1999 

tentang HAM bahwa “kewajiban dasar manusia adalah 

seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak 

memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi 

manusia”.20 

  Islam sebuah agama yang dinyatakan sebagai rahmat 

bagi seluruh alam sebagaimana tersebut dalam firman Allah : 

 107 األٔج١بء:}سدّخ ٌٍؼب١ٌِّٓٚب أسعٍٕبن إال { 

Artinya : "dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad) 

kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam".21 

 28}ِٚب أسعٍٕبن إال وبفخ ٌٍٕبط ثش١شا ٚٔز٠شا{عجبء: 

                                                             
  

18
. Mashood A.Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi 

Manusia dan Hukum Islam, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 

2010), hlm.15.  
19

. Pasal 1 ayat 1 UU no.39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia 
20

. Pasal 1 ayat 2 UU no.39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia 
21

.Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The Holy Qur‟an 

terjemah tafsir perkata dan kode arab tajwid warna, (Jaksel: CV Al-Fatih 
Berkah Cipta,2016), hlm. 83. 
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Artinya: “dan Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada 

umat manusia seluruhnyasebagai pembawa berita gembira 

dan sebagai pemberi peringatan”.22 

  Dari dua ayat di atas tentunya bisa kita pahami bahwa 

Islam sebagai agama yang membawa kebaikan bagi seluruh 

umat manusia, tidak mungkin mengesampingkan HAM 

bahkan nilai-nilai HAM banyak tertera pada ayat-ayat Al-

Qur‟an. Sebagaimana Firman Allah : 

َٓ اٌط١َِّّجَبِد  ِِ  ُْ ُ٘ َسَصْلَٕب َٚ ٌْجَْذِش  ا َٚ ٌْجَّشِ  ُْ فِٟ ا ُ٘ ٍَْٕب َّ َد َٚ  ََ َٕب ثَِٕٟ آَد ِْ ٌَمَْذ َوشَّ َٚ {

{.اإلعشاء ْٓ َخٍَْمَٕب رَْفِض١ًلا َّّ ِِ ُْ َػٍَٝ َوث١ٍِش  ُ٘ ٍَْٕب فَضَّ َٚ:٠٧ 

Artinya: {dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu 

Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut dan 

Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami 

lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan 

dengan kelebihan yang sempurna}.23  

  Mengenai HAM yang diusulkan Barat Islam 

memiliki beberapa tanggapan terhadap perdebatan hak asasi 

manusia, menurut Halliday ada empat tanggapan yaitu:24 

a. Islam selaras dengan hak asasi manusia internasional 

b. Hak asasi manusia sejati hanya bisa sepenuhnya 

diwujudkan di bawah hukum Islam 

c. Tujuan hak asasi manusia internasional adalah agenda 

imperialis yang mesti ditentang 

d. Islam tidak selaras dengan hak asasi manusia internasional 

  Mashod A.Baderin menambahkan, tujuan hak-hak 

asasi manusia internasional memiliki agenda anti agama yang 

tersembunyi. Ia menyatakan bahwa pandangan yang paling 

bisa dipertahankan adalah pandangan Islam selaras dengan 

                                                             
22

. Ibid., hlm. 431. 
  

23
 . Ibid., hlm.289 

  
24

. Mashood A.Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi 
Manusia.........., hlm.12 
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HAM, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dan 

kesejahteraan manusia yang mengabsahkan cita-cita modern 

tentang hak asasi manusia internasional  terkandung dalam 

sumber-sumber dan metode-metode hukum Islam,25 

  Keadilan, kesetaraan, dan kebebasan yang merupakan 

ciri has tuntutan Ham merupakan prinsip yang sudah ada 

dalam Islam. Dalam hukum Islam proses peradilan yang adil 

dan seimbang sangat ditekankan26. Sebagaimana yang tertera 

pada banyak ayat Al-Qur‟an dan hadist Nabi, seperti pada 

surat an-nisâ‟ yang berbunyi : 

٠ؤ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا وٛٔٛا لٛا١ِٓ ثبٌمغظ شٙذاء هلل ٌٚٛ ػٍٝ أٔفغىُ { 

شا فبهلل أٌٚٝ ثّٙب فًل رزجؼٛا اٌٜٙٛ أْ أٚ اٌٛاٌذ٠ٓ ٚاأللشث١ٓ إْ ٠ىٓ غ١ٕب أٚ فم١

 135 رؼذٌٛا ٚإْ رٍٛٚا أٚ رؼشضٛا فئْ هللا وبْ ثّب رؼٍّْٛ خج١شا{. إٌغبء:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu 

penegak keadilan dalam persaksian sekalipun terhadap 

dirimu sendiri, ibu bapak atau kerabatmu, jika ia kaya 

ataupun miskin maka Allah tahu kemaslahatannya, maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar 

balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas apa yang kamu 

kerjakan”.27 

  Bisa kita lihat pada ayat di atas Islam sangat 

menekankan yang namanya keadilan, walaupun itu 

menyangkut orang terdekat kita keadilan tetap harus 

ditegakkan dan yang mengabaikannya maka telah mengikuti 

hawa nafsunya. Dalam ayat menyebutkan dengan kata 

qawwâm yang merupakan sȋghah mubâlaghah  yang 

                                                             
25

. Ibid. 
26

. Chandra Muzaffar, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru 
Menggugat dominasi Global Barat, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 58. 

27
. Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The Holy 

Qur‟an ................., hlm. 100. 
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menunjukkan penekanan yang kuat yaitu berlaku adil pada 

setiap keadaan28. 

  Disebutkan pada ayat lain surat an-nisa tentang 

perintah untuk berlaku adil dalam memutuskan suatu hukum, 

ayat tersebut berbunyi: 

 58 }ٚإرا دىّزُ ث١ٓ إٌبط أْ رذىّٛا ثبٌؼذي{إٌغبء: 

Artinya: “dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.29 

  Perintah berlaku adil disini bersifat umum, pada 

perkara yang bersangkutan dengan jiwa, harta, kehormatan, 

hal yang kecil maupun yang besar, bagi orang dekat maupun 

jauh, orang baik ataupun sebaliknya , kawan bahkan musuh.30 

Lebih dari itu dalam al-Qur‟an juga menyebutkan pelarangan 

terhadap pelanggaran hak terhadap sesama manusia, 

sebaimana tercantum dalam firman Allah: 

إلدغبْ ٚإ٠زبا رٞ اٌمشثٝ ٠ٕٚٙٝ ػٓ اٌفذشبء }إْ هللا ٠ؤِش ٠بٌؼذي ٚا 

 ٠:90ؼظىُ ٌؼٍىُ رزوشْٚ{إٌذً ٚإٌّىش ٚاٌجغٟ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran”.31  

  Dalam kebebasan pun Islam memberikan penjagaan 

terhadapnya sebagaimana kebebasan berkeyakinan dan 

                                                             
28

. Abdurrahman Bin Nasir As-Sa‟di, Taisir Al-Karȋm Al-Rahmân, 

(Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003), hlm. 189. 
29

. Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The Holy 
Qur‟an ................., hlm. 85. 

30
. Abdurrahman Bin Nasir As-Sa‟di, Taisir Al-Karȋm ............, hlm. 

164. 
31

. Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The Holy 
Qur‟an ................., hlm. 277. 
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beribadah, Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk 

agama Islam, Islam memberikan seseorang kebebasan untuk 

memilih dan memeluk agama Islam. 32  sebagaimana 

tercantum dalam firman Allah: 

 256 اٌجمشح:}ال إوشاٖ فٟ اٌذ٠ٓ لذ رج١ٓ اٌششذ ِٓ اٌغٟ{ 

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama 

(Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada 

yang sesat”.33 

  Disebutkan pula dalam hadist yang sebagai salah satu 

fungsinya menegaskan pernyataan yang ada dalam Al-Qur‟an 

menjelaskan tentang keadilan, kebebasan juga kesetaraan 

yang merupakan ciri HAM. Sebagaimana disebutkan bahwa 

Rasulullah ketika memberikan keputusan sebagai pemimpin 

ia berlaku adil dan menganggap setara semua yang dibawah 

kepemimpinannya. Hadist tersebut berbunyi: 

)ٚا٠ُ هللا ٌٛ أْ فبرّخ ثٕذ دمحم عشلذ ٌمطؼذ ٠ذ٘ب(. ملسو هيلع هللا ىلص: لبي إٌجٟ  

  34.ِزفك ػ١ٍٗ

 Artinya: Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Sungguh aku akan memotong 

tangan (hukuman yang sama diterapkan pada setiap orang) 

fatimah anak dari Muhammad jika dia melakukan 

pencurian”. 

  Begitu pula Rasulullah memberikan kebebasan ketika 

fathu makkah (pembebasan kota makkah) kepada orang yang 

                                                             
32

. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, maqasid syariah, (Jakarta: 

Amzah, 2009), hlm.1. 
33

. Tim penerjemah Al-Qur‟an Al-Fatih, Al-Fathan The Holy 

Qur‟an ................., hlm. 42. 
34

. Muhammad Bin Isma‟il Al-Bukhari, Al-Jâmi‟ Al-Musnad As-
Shahȋh  Al-Mukhtashar min Umȗri Rasulillah ملسو هيلع هللا ىلص wa Sunanihi wa Ayyâmihi, 

(Beirut: Dar Thauq An-Najah, 1422), juz. 4, hlm.175. dan Muslim Bin 
Hajjaj An-Naisaburi, Al-Musnad As-Shahȋh Al-Mukhtashar bi Naqli Al-

„Adl „an „Adl ilâ Rasulillah ملسو هيلع هللا ىلص (Beirut: Dar Ihya‟ At-Turats Al-„Arabi, t.t), 
juz.3 hlm.1315. 
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tidak beragama Islam dan tidak memaksa mereka untuk 

masuk Islam padahal dia mampu untuk memaksa orang-

orang makkah ketika itu. Rasulullah  berkata kepada orang-

orang makkah non muslim ketika itu : 

ٓ، ِٚٓ )ِٓ دخً داس أثٟ عف١بْ فٙٛ آِٓ، ِٚٓ أٌمٝ اٌغًلح فٙٛ آِ 

 35أغٍك ثبثٗ فٙٛ آِٓ(. سٚاٖ ِغٍُ

 Artinya: “Barang siapa masuk rumah Abi Sufyan maka dia 

telah aman, barang siapa yang menyarungkan pedangnya 

maka dia telah aman, barang siapa yang menutup pintu 

rumahnya maka dia telah aman”. 

  Bisa dipahami dari hadist diatas bahwa Nabi tidak 

memaksa orang yang ada di Makkah untuk memeluk agama 

Islam namun memberikan kebebasan terhadap mereka untuk 

menentukan apa yang mereka pilih, dan masih banyak lagi 

hadist-hadist yang mengandung nilai-nilai HAM, yang 

menunjukkan bahwa dalam Islam nilai-nilai HAM sangat 

dijunjung tinggi. 

2. Fikih Prioritas 

  Fikih secara etimologi dalam bahasa arab memiliki 

makna Al-Fahmu (Pemahaman secara sistematis). Sedangkan 

secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum 

syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dengan 

dalilnya secara terperinci sebagaimana disebutkan oleh 

Abdullah bin Yusuf Al-Judai bahwa fikih adalah: 

   36.(١خِؼشفخ األدىبَ اٌشش٠ؼخ اٌؼ١ٍّخ اٌّىزغجخ ِٓ أدٌزٙب اٌزفص١ٍ) 

  Secara etimologi awlawiyyat  merupakan kata dalam 

bahasa arab yang berupa isim tafdhȋl (kata yang menunjukkan 

                                                             
35

. Muslim Bin Hajjaj An-Naisaburi, Al-Musnad As-Shahȋh........, 
juz.3 hlm.1407. 

   
36

. Abdullah Bin Yusuf Al-Judai‟, Taisir „Ilmu Ushȗl Al-Fiqh, 
(Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 1997), hlm. 11. 
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keutamaan), awlawiyyat dalam penggunaan bahasa arab 

memiliki dua makna yaitu: lebih utama dan lebih 

mendekati.37 

  Adapun secara terminologi maka awlawiyyat 

terkhusus dalam masalah agama digunakan dalam 3 hal yang 

kesemuanya memiliki makna lebih berhak didahulukan 

daripada yang lainnya, 3 hal itu adalah38: 

a. Pada standar pemikiran memiliki makna: pengetahuan 

yang bagus dalam penegakan agama beserta tingkatannya 

dan keberagamannya 

b. Pada standar pelaksanaan digunakan dalam bidang 

dakwah maknanya: penngetahuan tentang yang lebih 

didahulukan dalam dakwah 

c. Pada standar pelaksanaan digunakan dalam bidang 

pergesekan atau pertentangan maknanya: pengetahuan 

tentang yang lebih didahulukan dalam hukum apabila ada 

pertentangan. 

  Adapun fikih prioritas sebagai satu disiplin ilmu 

menurut Yusuf Al-Qaraḍawi adalah:  

فٟ ِشرجزٗ ثبٌؼذي، ِٓ األدىبَ ٚاٌم١ُ ٚاألػّبي، ثُ ٠مذَ األٌٚٝ ٚضغ وً شٟء 

صذ١ذخ ٠ٙذٜ إ١ٌٙب ٔٛس اٌٛدٟ، ٚٔٛس ١خ ثٕبء ػٍٝ ِؼب١٠ش ششػفبألٌٚٝ، 

 39.اٌؼمً

Artinya:meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya 

dengan adil dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya, 

kemudian mendahulukan yang lebih utama berdasarkan 

                                                             
  

37
. Muhammad Al-Wakily, Fiqh Al-Awlawiyyat Dirâsah fi Ad-

Dhawabit, ( AL-Ma‟had Al-„Alami li Al-Fikri Al-Islamy, 1997), hlm.7 

  
38

. Ibid., hlm. 13-14. 
39

 . Yusuf Al-Qaraḍawi, Fȋ Fiqhi Al-Awlawiyyat..................,hlm. 9 
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penilaian syariah yang shahih, yang diberi petunjuk oleh 

cahaya wahyu dan diterangi oleh akal.40  

  Dalam membaca fikih prioritas perlu juga membaca 

fikih pertimbangan. Fikih prioritas berkaitan erat dengan 

fikih pertimbangan (muwazanah) yang mana memiliki peran 

sebagai :41 

a. Pertimbangan antara berbagai kemaslahatan 

b. Pertimbangan antara berbagai kemudharatan 

c. Pertimbangan antara maslahat dan mudharat apabila 

bersatu 

Kemudian fikih prioritas menentukan manakah yang lebih 

diprioritaskan. 

  Sedangkan dalam menentukan masalah yang 

diprioritaskan maka perlu melihat tentang kemaslahatan yang 

ada. Kemaslahatan sendiri tidak berada pada satu tingkatan 

namun terbagi menjadi : dharuriyyât, hajjiyât dan 

tahsiniyyât . hal-hal yang dharuriyyât harus di prioritaskan 

atas yang hajjiyât dan hajjiyât harus diprioritaskan atas 

tahsiniyyât .42 

  Namun apabila di suatu masalah memiliki banyak 

maslahat atau banyak madharat atau terdapat maslahat 

sekaligus madharat sehingga sukar menentukan mana yang di 

prioritaskan Yusuf Al-Qaraḍawi memberikan beberapa 

metode sebagai berikut: 

  

 

                                                             
40

. Yusuf Al-Qaraḍawi, Fikih Prioritas Sebuah Kajian Baru 
Berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, (Rabbani Press, 1998), hlm. 5. 

41
. Yusuf Al-Qaraḍawi, Fikih Prioritas....................., hlm.31 

42
., Ibid., hlm.32. 
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a. Prioritas antara maslahat43 

 Dalam menentukan prioritas antara maslahat Yusuf 

Qaradhawi menyebutkan bahwa beberapa kaidah berikut 

bisa digunakan dalam menentukan mana yang di 

prioritaskan : 

 اٌِّٛ٘ٛخرمذَ اٌّصٍذخ اٌّز١مٕخ ػٍٝ اٌّصٍذخ اٌّظٕٛٔخ أٚ  

Artinya: Mendahulukan maslahat yang sudah pasti 

daripada maslahat yang diduga atau diragukan 

 رمذَ اٌّصٍذخ اٌىج١شح ػٍٝ اٌّصٍذخ اٌصغ١شح 

Artinya: Mendahulukan maslahat yang  besar daripada 

maslahat yang kecil 

 رمذَ ِصٍذخ اٌجّبػخ ػٍٝ ِصٍذخ اٌفشد 

Artinya: Mendahulukan maslahat sosial daripada 

maslahat individual 

 رمذَ اٌىثشح ػٍٝ ِصٍذخ اٌمٍخ 

Artinya: Mendahulukan maslahat yang global daripada 

maslahat minoritas 

 ػٍٝ اٌّصٍذخ اٌؼبسضخ أٚ إٌّمطؼخرمذَ اٌّصٍذخ اٌذائّخ  

Artinya: Mendahulukan maslahat yang continue daripada 

maslahat yang sementara dan insidental 

رمذَ اٌّصٍذخ اٌجٛ٘ش٠خ ٚاألعبع١خ ػٍٝ اٌّصٍذخ اٌشى١ٍخ  

 ٚاٌٙبِش١خ

Artinya: Mendahulukan maslahat yang inti dan 

fundamental daripada maslahat yang bersifat formalitas 

dan sampingan. 
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. Ibid., hlm. 32-33. 
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 اٌم٠ٛخ ػٍٝ اٌّصٍذخ ا٢ر١خ اٌضؼ١فخ رمذَ اٌّصٍذخ اٌّغزمج١ٍخ 

Artinya: Mendahulukan maslahat masa depan yang kuat 

daripada maslahat kekinian yang lemah. 

b. Prioritas antara mudharat44 

 Dalam penentuan madharat yang lebih diprioritaskan 

untuk dicegah Yusuf Al-Qaraḍawi menyebutkan beberapa 

kaidah yaitu: 

 ال ضشس ٚال ضشاس 

Artinya: Tidak (diperbolehkan) ada bahaya dan tidak 

boleh membahayakan 

 اٌضشس  ٠ضاي ثمذس اإلِىبْ 

Artinya: Suatu bahaya sedapat mungkin harus 

disingkirkan 

 اٌضشس ال ٠ضاي ثضشس ِثٍٗ أٚ أوجش ِٕٗ 

Artinya: Suatu bahaya tidak boleh disingkirkan dengan 

bahaya yang sepadan atau lebih besar 

 ٠شرىت أخف اٌضشس٠ٓ ٚأْ٘ٛ شش٠ٓ 

Artinya: Bahaya yang lebih ringan dibandingkan bahaya 

yang lainnya boleh dilakukan  

 ٠زذًّ اٌضشس األدٔٝ ٌذفغ اٌضشس اٌألػٍٝ 

Artinya: Bahaya yang lebih ringan boleh dilakukan untuk 

menolak bahaya yang lebih besar 

 ٠زذًّ اٌضشس اٌخبص ٌذفغ اٌضشس اٌؼبَ 
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Artinya: Bahaya yang bersifat khusus boleh dilakukan 

untuk menolak bahaya yang bersifat umum 

c. Prioritas antara maslahat dan mudharat45 

 Untuk menentukan apabila suatu maslahat bercampur 

dengan mafsadat Yusuf Al-Qaraḍawi menyebutkan 

beberapa kaidah yaitu: 

 دسء اٌّفبعذ أٌٚٝ ِٓ جٍت اٌّصبٌخ 

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan atas 

pengambilan manfaat 

 اٌّصٍذخ اٌىج١شحاٌّفغذح اٌصغ١شح رغزفش ِٓ أجً  

Artinya: Kerusakan yang kecil dimaafkan untuk 

memperoleh kemaslahatan yang lebih besar 

 رغزفش اٌّفغذح اٌؼبسضخ ِٓ أجً اٌّصٍذخ اٌذائّخ 

Artinya: Kerusakan yang bersifat sementara dimaafkan 

demi kemaslahatan yang berkesinambungan 

 ِذممخ ِٓ أجً ِفغذح ِزّٛ٘خ ال رزشن ِصٍذخ 

Artinya: Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh 

ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga 

adanya. 

 Prioritas dalam pendapat Fikih, Pandangan manakah 

yang tidak boleh dipertentangkan  sehingga tidak ada 

toleransi dan pandangan mana yang memberikan toleransi 

untuk bertentangan dalam fikih. 46 

                                                             
 

45
. Yusuf Al-Qaraḍawi, Fikih Prioritas.................., hlm.35. 

 
46

. Yusuf Al-Qaraḍawi, Fikih Prioritas ......................., hlm.95 



30 

 

 Adapun melihat dari sisi hukum yang ditetapkan 

maka dibagi menjadi 2 yaitu: yang ditetapkan oleh Naṣ 

dan yang ditetapkan oleh ijtihad. 

a. Yang ditetapkan Naṣ ada empat yaitu :47 

1) Naṣ qat‟ȋ tsubȗt (ketetapannya) dan qat‟ȋ dilâlah 

(penunjukannya) 

  Menurut Yusuf Al-Qaraḍawi orang yang Naṣ 

yang seperti ini tidak banyak, dan orang-orang yang 

seperti ini dianggap benar-benar keluar dari Islam dan 

perkataannya harus diabaikan. 

2) Naṣ ẓannȋ tsubȗt dan qat‟i dilâlah 

3) Naṣ qat‟i tsubȗt dan zhanni dilâlah 

4) Naṣ ẓannȋ tsubȗt dan ẓannȋ dilâlah 

  Adapun pada 3 macam yang terakhir maka 

terjadinya suatu perselisihan atau perbedaan pendapat 

disini sesuatu yang diperbolehkan tentunya dengan 

dalil dan tidak mencari-cari yang paling mudah. 

 

b. Yang ditetapkan dengan ijtihad  

 Yusuf Al-Qaraḍawi menyebutkan bahwa tidak boleh 

terjadi saling mengingkari antara ulama yang satu dan 

yang lainnnya akan tepapi  memiliki peluang untuk 

mendiskusikannya dengan ulama yang lainnya dalam 

suasana saling menghormati.48 

3. Maqâṣid As-Syarȋ„ah  

  Maqâṣid merupakan sebuah terma yang berasal dari 

bahasa arab “مقاصد” yang memiliki makna: maksud, sasaran, 
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prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Jasser Auda menyebutkan 

bahwa Maqâṣid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau 

maksud-maksud di balik hukum itu.49  

  Maqâṣid dalam klasifikasi tradisional terbagi menjadi 

3 „tingkatan keniscayaan‟ (level of necessity) yaitu: 

dharuriyyat ( keniscayaan), hajiyyat (kebutuhan) dan 

tahsiniyyat (kelengkapan). Dharuriyyat sendiri terbagi 

menjadi 5: hifż ad-dȋn (perlindungan Agama), hifż an-nafs 

(perlindungan jiwa), hifż al-mâl (perlindungan harta), hifż al-

„aql (perlindungan akal), hifż an-nasl (perlindungan 

keturunan), dan beberapa pakar usul fikih menambahkan hifż 

al-„ird (perlindungan kehormatan).50 

  Kemudian teoritikus kontemporer melakukan 

perbaikan terhadap teori tradisional51: 

a. Perbaikan jangkauan Maqâṣid: 

 Maqâṣid „ammah (maksud-maksud umum) ditelaah 

dari seluruh bagian hukum Islam seperti: keniscayaan, 

kebutuhan, keadilan, dan kemudahan. 

 Maqâṣid khassah (maksud-maksud khusus) ditelaah 

dari seluruh isi „bab‟ hukum tertentu seperti: kesejahteraan 

anak dalam hukum keluarga. 

 Maqâṣid juz‟iyyah (maksud-maksud parsial) yaitu 

maksud-maksud di balik suatu Naṣ atau hukum tertentu 

seperti: maksud meringankan kesulitan dalam 

membolehkan orang sakit tidak berpuasa. 

 

                                                             
  

49
. Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid 

Syariah, terjemah Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A 
System Aproach, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32. 
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b. Perbaikan jangkauan orang yang diliputi 

 Maqâṣid klasik individual diperluas menjadi 

masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia seperti Ibn 

„Asyur, Rasyid Ridha, dan Yusuf Al-Qaraḍawi.52 

 

c. Perbaikan sumber Maqâṣid dan tingkatan keumuman 

Maqâṣid : 

 Teori klasik digali dari literatur fikih dalam madzhab-

madzhab fikih cendekiawan kontemporer 

memperkenalkan Maqâṣid umum yang digali langsung 

dari Naṣ. Seperti Rasyid Ridha, Ibn „Asyur, Al-Ghazali, 

Yusuf Al-Qaraḍawi, Taha Al-„Alwani. 

  Dari hal di atas Jasser Auda menyebutkan bahwa 

struktur Maqâṣid lebih tepat dideskripsikan dengan struktur 

“multidimensional”, dimana tingkatan keniscayaan, 

jangkauan hukum, jangkauan orang dan tingkatan keumuman 

Maqâṣid seluruhnya dilihat sebagai dimensi-dimensi valid 

yang merepresentasikan sudut pandang dan klasifikasi yang 

valid.53 

 Dalam HAM tuntutan yang ada adalah penyamaan 

dan penyetaraan hak dasar atas semua orang, HAM 

menimbang hak manusia sebagai seorang individu yang 

memiliki hak atas kehidupannya yang tidak boleh diambil 

darinya, dalam pandangan Maqâṣid As-Syarȋ„ah disamping 

melihat manusia itu sebagai seorang individu  yang memiliki 

hak atas dirinya manusia adalah makhluk berakal yang 

mendapatkan tugas dari penciptanya sebagai “khalifah” di 
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muka bumi, sehingga hak-haknya selain ditimbang darinya 

sebagai seorang individu ditimbang juga dari segi agama 

sebagai tugas yang diembankan kepadanya. Sehingga dalam 

Maqâṣid As-Syarȋ„ah dikenallah Maqâṣid Al-Khamsah demi 

tercapainya hak-haknya ia memiliki kewajiban yang 

dibebankan kepadanya demi terlaksananya hak-hak bagi 

semua individu. 

  Konsep yang bisa digunakan dalam perumusan HAM 

bersama demi memberantas ambiguitas dalam pemaknan 

HAM dari pemaparan di atas adalah fikih prioritas (standar 

prioritas) yang ditawarkan oleh Yusuf Qaradhawi yang 

menggunakan Maqâṣid As-Syarȋ„ah sebagai ukurannya. 

Sehingga ada 3 poin yang bisa kita gunakan: 

a. Kebaikan harus dilaksanakan 

b. Keburukan harus dicegah 

c. Apabila kebaikan dan keburukan bercampur maka diambil 

yang paling yang paling baik dengan resikonya. 

  Kemudian semua hal tersebut ditimbang dalam kaca 

mata Maqâṣid As-Syarȋ„ah yang mana telah disebutkan 

bahwa struktur Maqâṣid As-Syarȋ„ah memiliki sifat 

multidimensional. 


