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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian yang Relevan 

 Sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam membahas permasalah ini, 

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan baik dari Skripsi.  

Skripsi Halimah dengan judul “Sesajen Dalam Pelaksanaan Walimatul 

‘URSY’ Di Desa Samudera Jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara”. 

(Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011). Skripsi yang 

berisikan tentang bagaimana kebudayaan samudera jaya yang masih  mempercayai 

penggunaan sesajen pada pelaksanaan walimah terutama walimatul `Ursy.1 

Mengacu pada Skripsi yang dipaparkan di atas jika dibandingkan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan, persamaannya adalah sama-sama meneliti 

tentang ma’dupa atau sesajen. Sendangkan perbedaan skripsi penulis  tersebut 

diatas terletak pada substansi  dan lokasi penelitiannya. Selain itu dalam skripsi ini 

penulis lebih mengarah kepada budaya ma’dupa terhadap masyarakat Desa 

Tetesingi Kec. Mowila, Kab. Konsel, yang pada skripsi diatas tidak membahas 

tentang itu. 

 

 

 

 

                                                           
        1Halimah “Sesajen Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘URSY’ Di Desa Samudera Jaya Kecamatan 
Taruma Jaya Bekasi Utara”. (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011). 



9 
 

B. Kajian Teoritis 

1. Konsep Budaya Ma’dupa 

a. Pengertian Budaya 

        Kebudayaan merupakan suatau kekayaan yang sangat benilai karena 

selain merupakan ciri khas dari suatu daerah juga mejadi lambang dari 

kepribadian suatu bangsa atau daerah. Misalnya upacara kegiatan agama 

yang biasa banyak dilaksanakan banyak warga mengambil pemeluk 

kegiatan agama yang bersangkutan bersama mempunyai fungsi sosial untuk 

menginterfensikan solidaritas masyarakat. Bukan dengan emosi keagamaan 

menyebapkan bahwa manusia mempunyai setiap sebab religi yang memaksa 

suatu kegiatan yang menggunakan jiwa manusia emosi keagamaan.2 

         Kebudayaan merupakan kekayaan serta ciri khas suatu daerah, maka 

menjaga, memelihara dan melestarikan budaya merupakan kewajiban dari 

setiap individu, dengan kata lain kebudayaan merupakan kekayaan yang 

harus di jaga dan di lestarikan oleh setiap suku bangsa. 

b. Pengertian Ma`dupa 

        Ma’dupa adalah ritual keagamaan  yang mengatakan suatu keharusan 

karna bila tidak,  maka nilai kesakralan suatu ritual akan di pertanyakan. 

Pradigma semacam itu sepertinya sudah terkonstruk begitu letaknya dalam 

benak setiap individu pemeluk agama dan kepercayaan, khususnya di 

Indonesia.3 Dupa adalah suatu bahan aromatik yang terbuat dari getah 

                                                           
         2 Emest Cassirer, Manusia dan kebudayaan. (Alois a. Nugroho. Jakrta: Gramediya  1986), h.  
23 

3 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, ( jakarta: Djambatan, 1999.) h 15. 
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pepohonan tertentu. Apabila di bakar di atas arang, dupa menghasilkan 

aroma yang harum. Guna menghasilkan asap yang lebih tebal dan guna 

menambah harumnya, terkadang wangi-wangian lain di campurkan kedalam 

dupa. 

Penggunaan  dupa dalam berbagai ritual agama-agama di dunia sudah 

tidak asing lagi tidak hanya agama-agama ibu seperti Hindu, Budha atau 

kepercayaan yang di anut orang-orang Cina, Kristen, Yahudi dan Islam pun 

menggunakan dalam berbagai ritual keagamaan mereka. Hal tersebut 

dikarenakan para pemeluk agama dan kepercayaan tersebut percaya bahwa 

do’a yang mereka panjatkan akan lebih cepat sampai, hal tersebut juga 

merupakan tanda kesakralan sebuat ritual keagamaan.4 

Jika dilihat dari sejarahnya, kebudayaan  dupa berasal dari orang-

orang hindu yang diikuti oleh nenek moyang dari kalangan orang sunda, di 

kalangan orang sunda sendiri ada yang namanya “ tarari karuhun” yang 

sampai sekarang masih dikembangkan dan lanjutkan oleh anak cucunya. 

Sehingga pada masa perkembangan Agama Islam dinusantara kebudayaan 

ma’dupa ini lebih terkenal di anggap sebagai suatu adat kebiasaan. Seiring 

dengan perkembangan jaman atau faham pembaharuan yang diusung oleh 

golongan islam modernis, akhirnya kebiasaan umat Islam dalam membakar 

ma’dupa dianggap sebagai kegiatan perdukunan, pemanggilan roh, jin, dan 

perbuatan musyrik. 

                                                           
4Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia,( jakarta: Djambatan, 1999.) h 15. 
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Pada dasarnya mengharumkan ruangan dan tempat-tempat yang 

bersifat rohania dengan membakar kemenyan, dupa, misik, setanggi, 

gaharu, cendana dapat membawa ketenangan suasana adalah suatu hal yang 

baik. Karena hal ini sama dengan Rasulullah saw. Yang sangat menyukai 

wangi-wangian, baik minyak wangi, bunga-bungaan, maupun pembakaran 

dupa. Hal inipun disebapkan oleh adat yang turun temurun yang diwariskan 

oleh rasulullah kepada para sahabatnya. 

Dupa disebut juga Frankincense, Olibanum, Salai gugal, atau 

Boswellia serta tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi para 

penghayat kebudayaan lokal. Sebuah benda benbentuk kristal keruh 

berwarnah coklat maupun putih yang biasa dibakar mengiringi ritual-ritual 

baik personal maupun umum. 

2. Sistem Kepercayaan dan Keyakinan 

Sebelum adanya pengaruh Agama - Agama seperti Hindu, Buda, dan 

sebagainya muncul di Indonesia, maka kepercayaan nenek moyang bangsa kita 

sangat berdasar pada dua sistem kepercayaan. dan kepercayaan itu telah menjadi 

sebuah idiologi dalam keyakinan mereka. Dua kepercayaan itu ialah : 5 

a. Animisme  

Animisme adalah merupakan kepercayaan roh-roh nenek moyang, awal 

munculnya kepercayaan animisme ini di dasari oleh berbagai pengalaman 

dari masyarakat yang bersangkutan. Misalnya pada daerah di sekitar tempat 

tinggal terdapat suatu batu besar. 

                                                           
5 Rusmana, dada, Ngukus tradisi membakar kemenyan, http://dadanrusmusmaana. 

wordpress.com/2011/04/21. 
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b. Dynamisme  

Dynamisme adalah suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa semua 

benda mempunyai kekuatan gaib misalnya gunung, batu, dan api. Bahkan 

benda-benda buatan manusia seperti patung, tombak, jimat dan lain 

sebagainya. 

3. Proses Munculnya Budaya Ma`Dupa 

Asal mula ma’dupa dari kebiasaan umat Hindu/Budha di India/China. 

Seiring dengan imigrasi ke Asia Tenggara, terutama di Indonesia, berpengaruh 

pada Agama sebagiam besar penduduk di Indonesia. Kerajaan Hindu Maja Pahit 

yang mempunyai pengaruh besar di daerah Jawa-Bali. 

Konon kebiasaan ma’dupa di Bali berasal dari sabut kelapa yang di pilin-

pilin menjadi tali lalu di tusuk dengan kayu/bambu seperti sate atau cilok. 

Mungkin karena sering mati dan asapnya terlalu banyak labat laun banhan dupa 

di ganti serbuk kayu seperti saat ini.6 

Tidak bisa di pungkiri kebudayaan daerah merupakan faktor utama 

berdirinya kebudayaan yang lebih global, yang biasa kita sebut dengan 

kebudayaan nasional. Maka atas dasar itulah segala bentuk kebudayaan daerah 

akan sangat berpengaruk terhadap budaya nasional, begitu pula sebaliknya 

kebudayaan nasional yang bersumber dari kebudayaan daerah, akan sangat 

berpengaruh pula terhadap kebudayaan daerah / kebudayaan lokal. 

                                                           
             6 Dick Hartoko. Tonggak  perjalanan budaya.,(Yogyakarta : Penerbit kanisius 1987), h. 34. 
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Kebudayaan merupakan suatau kekayaan yang sangat benilai karena selain 

merupakan ciri khas dari suatu daerah juga mejadi lambang dari kepribadian 

suatu bangsa atau daerah. 

Sebagai komoditas ekonomi lokal, ma’dupa pernah menjadi getah wangi 

yang banyak dicari oleh pasar internasional sejak berabad-abad lalu dengan nilai 

yang tinggi. Bahkan Robin Simanjuntak pengelola dupa-dufa yang masih 

bertahan saat ini. Hal ini menunjukan bahwa dupa-dupa pernah menjadi getah 

wangi yang banyak di butuhkan oleh konsumen   internasional.7 

4. Ma`Dupa dalam kehidupan masyarakat 

a. Nabi Rasulullah Saw 

  Sejarah ma’dupa telah ada pada Nabi  Rasulullah Saw, yang tujuannya 

adalah untuk mengharumkan ruangan atau melawan bau tak sedap pada suatu 

benda atau tempat. Ma`dupa yang bersal dari kayu gaharu atau getah pohon 

damar merupakan bahan pengharus alami. Di Arabia dan Syam, ma’dupa 

ditempatkan dalam wadah-wadah cantik untuk mengharumkan ruang-ruangan 

istana dan rumah-rumah sebagai sarana peribadatan.  Ma`dupa sering pula 

dilakukan dalam peribadatan umat agama lain, atau oleh dukun-

dukun/paranormal dalam melakukan praktek perdukunan.  Ma`dupa oleh 

umat Islam di tanah air atau di arab dengan yang dilakukan oleh umat agama 

lain atau oleh dukun-dukun/paranormal tertentu tidak dihukumi sama, karena 

niat atau tujuannya berbeda.8 

                                                           
                  7 Emest Cassirer, Manusia dan kebudayaan. (Alois a. Nugroho. Jakrta: Gramediya 1986), h. 23. 

 8 Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, (Bandung : Alumni, 1991.) h 27. 
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Beberapa niat atau tujuan seseorang membakar ma’dupa dan hukumnya 

antara lain : 

Niat dan tujuan ma’dupa 

1) Ma`dupa dengan tujuan untuk mengharumkan ruangan atau pakaian, baik 

untuk melaksanakan suatu ibadah atau tidak maka hukumnya boleh dan 

bahkan sunnah.9 

2) Ma`dupa sebagai kesempurnaan do’a, karena diyakini do’a tidak 

sempurna atau tidak bakal terkabul bila tanpa ma’dupa maka hukumnya 

bid’ah atau sesat karena bertentangan syariat Islam tentang cara berdo’a. 

Cara berdo’a yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Saw tidak 

mensyaratkan adanya wewanang atau ma’dupa, kecuali sesuai dengan 

tujuan Allah Swt. 

Allah swt berfirman dalam QS. AL A’raaf : 5510 

                 

Terjemahnya :  

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara  yang lembut. 
Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.  
 

3) Ma`dupa dengan tujuan untuk memanggil arwah nenek moyang maka 

hukumnya bid’ah atau sesat karena arwah nenek moyang yang jazadnya telah 

terkubur mustahil akan kembali ke dunia. Mereka tidak akan bisa 

                                                           
                 9 Barakatullah Abdul Halim, Hukum Islam menjawab tantangan zaman yang terus  
berkembang,  (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 177. 

10 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan (Terjemahannya Jakarta: Dharma  

Art, 2015.)  h. 61 



15 
 

meninggalkan tempatnya (dalam kubur) sampai datangnya hari kebagkitan 

(kiamat).  

4) Ma`dupa dengan tujuan untuk mengusir roh jahat, untuk mendapatkan 

berkah, atau untuk tujuan keselamatan maka hukumnya adalah haram, karena 

termaksud mempersekutukan Allah, sebab Allah lah sebagai pelindung dari 

kejahatan, memperoleh berkah atau keselamatan hendaknya ditujukan kepada 

Allah saja dan tidak kepada mahluk-nya. 

Allah swt berfirman dalam QS. AL Baqarah 186.11 

                      

               

 
Terjemahnya : 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu  (Muhammad) tentang 
Aku, maka sesunggunya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang 
yang berdo’a apabila dia berada kepada-Ku. Hendaklah mereka itu 
memenuhi (Perintah-Ku) dan beriman kepada-Ku agar mereka 
memperoleh kebenaran. 

 
5) Ma`dupa dengan maksud mengikuti tradisi semata karena dilakukan oleh 

orang banyak, tanpa ada pengetahuan atasnya maka itu dilarang oleh Allah. 

Allah swt berfirman dalam QS. AL-Isra 36.12 

                

            

 

                                                           
11 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan (Terjemahannya Jakarta: Dharma  Art, 2015.)  h. 61 
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahnya Dilengkapi Tajwid,  (Jakarta: Dharma Art, 

2015). h. 259. 
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Terjemahnya :  

Dan Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karna 
pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta 
pertanggung jawabannya. 

 
b. Ma`dupa di era moderen 

Di era modern, dimana orang-orang sudah berpikir lebih rasional, 

kepercayaan masyarakat terhadap mistisme dan roh nenek moyang secara 

perlahan mulai di tinggalkan. Itu artinya penggunaan media yang 

mengantarkan kepada dunia mistisme pun ikut ditinggalkan. 

Penulis melakukan riset ke beberapa rumah di sekitar tempat tinggal, 

ma’dupa bakar yang biasa di gunakan dalam ritual mistisme sudah sulit di 

dapatkan. Apakah ini menunjukan bahwa permintaan pasar terhadap ma’dupa 

sudah minim juga. Dalam beberapa hal mungkin iya,   namun disisi lain tidak. 

Untuk ma’dupa yang biasa digunakan untuk ritual tertentu mungkin 

permintaan pasarnya sudah minim, namun permintaan ma’dupa untuk 

keperluan lain masih cukup tinggi.13 

Saat ini produksi ma’dupa di eksport ke Eropa untuk di jadikan bahan 

baku pembuatan minyak wangi. Negara-negara Eropa tersebut diantaranya 

adalah Prancis, Jerman, dan negara-negara lain yang memproduksi minyak 

wangi. 

Namun petani kemenyan mengalami kendala dalam mengelolah 

ma’dupa karena jangka panennya cukup panjang yakni selama 10 tahun, 

sehingga petani tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Robin 

                                                           
       13 Rusmana, dada, Ngukus tradisi membakar kemenyan, http://dadanrusmusmaana. 

wordpress.com/2011/04/21. 
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Simanjuntak selaku petani ma’dupa (kemenyan) mengharapkan adanya 

bantuan dari pemerintah berupa bibit unggul agar jangka waktu panen 

kemenyan bisa dipangkas menjadi 6 tahun. 

Ma`dupa merupakan bagian dari produk alam Nusantara yang sangat 

kaya, keberadaan ma’dupa telah membawa umat manusia kepada kenikmatan 

spiritual yang mengkhusyukan jiwa dalam ritual-ritual keagamaan. Aromanya 

telah mengharumkan pakaian kebesaran Sultan Istana dan dianggap 

penyelamat nyawa bagi orang-orang Abad Pertengahan. 

Seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya amat 

sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tak perlu 

dibiasakannya dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri beberapa 

refleks, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan apabila ia 

sedang membabi buta. Menurut Antopologi, ‘’kebudayaan’’ adalah 

keseluruhan system gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.14 

C. Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian Hukum Islam 

Secara etimologi hukum Islam hukum Islam berasal dari kata “hukm” 

yang berarti menolak, dari sinilah terbentuk kata “al-hukm” yang berarti 

menolak penganiayaan. Adapun  secara terminologi ulama ushul 

                                                           
14 Halimah “Sesajen Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘URSY’ Di Desa Samudera Jaya 

Kecamatan Taruma Jaya Bekasi Utara”. (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
2011). 
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mendefenisikan hukm dengan titah Allah yang berkenaan perbuatan orang-orang 

mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan.15 

Bila pengertian hukum ini dirangkaikan dengan kata Islam maka hukum 

Islam adalah : Seperangkat atruran berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul 

tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 

mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam. 

 Sedangkan ulama fiqih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki 

oleh titah Allah dari perbuatan manusia seperti wajib, haram, dan mubah. Selain 

definisi yang dikemukakan tersebut, kata hukum mengandung pengertian yang 

begitu luas , tetapi secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan 

tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau 

kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”. 

Itulah pengertian mengenai hukum Islam yang telah diuraikan di atas, 

sedangkan  menurut Penulis sendiri bahwa hukum Islam adalah hukum atau 

ketetapan yang bersumber dari wahyu Allah berupa perintah dan larangan yang 

mengatur tingkah laku manusia mukallaf dan telah diformulasikan ke dalam 4 

produk pemikiran hukum Islam yakni, fiqih, fatwa, yurisprudensi, dan Undang-

undang16. 

2. Asas dan prinsip-prinsip hukum Islam 

a. Asas – Asas Hukum Islam 

Asas hukum Islam adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau 

tumpuan hukum Islam. Adapun asas-asas hukum Islam sebagai berikut : 
                                                           
              15 Umar Shihab, Hukum Islamdan Transformasi Pemikiran (semarang : Dina Utama, 1996), h. 8 
              16 Barakatullah Abdul Halim, Hukum Islam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang 
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 177. 
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1) Meniadakan kesempitan dan kesukaran (adamul haraj) 

2) Sedikit pembebanan (taklil at-takalif) 

3) Bertahapan dengan penetapan hukum (at-tadrij fi at-tasyri’) 

4) Sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan umat manusia. 

5) Mewujudkan keadilan. 

Dari beberapa pendapat di atas, tentang asas-asas hukum Islam maka dapat 

dijabarkan bahwa meniadakan kesempitan dan kesukaran adalah hukum Islam 

dapat mempermudah dan tidak memberikan pembebanan kepada umatnya yaitu 

dapat memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu 

untuk melakukan ibadah kepada Allah karena adanya udzur misalnya, orang yang 

sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika dikhawatirkan akan mengalami 

kondisi yang lebih parah, dapat mengkhada dan menjamak shalat apabila  sedang 

melakukan safar, diperbolehkannya tayamum ketika tidak dapat menemukan air 

untuk berwudhu. Karena hukum Islam diciptakan untuk memberikan kemaslahatan 

untuk semesta alam termasuk di dalamnya adalah manusia.Hukum Islam juga 

memiliki prinsip  keadilan, karena keadilan sangat penting harus dalam hal ini 

adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi hajat baik yang 

bersifat ukhrawi maupun duniawi.17 

b. Prinsip-Prinsip Hukum Islam18  

Prinsip hukum Islam adalah asas yang bermakna kebenaran yang dijadikan 

pokok atau dasar orang berpikir atau bertindak. Berikut ada 3  prinsip-

prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja : 
                                                           

17 Dedi Supriadi, Sejarah Hukum Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), h. 146 
          18 Muhyiddin Misto dan Musthafa al-Bugha, Syariah Arbain Nawawiyah  Pokok-Pokok Ajaran 
slam, Jakarta, (Robbani Press, 2005). h.16 
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1) At-tauhid (keesaan Allah) 

Suatu prinsip yang menghimpun suluruh manusia kepada tuhan. Inilah 

prinsip umum atau universal sebagai landasan prinsip-prinsip Hukum 

Islam lainnya. Prinsip ini ditarik dari firman Allah surat Ali Imran ayat 

64.19 

                       

                     

            

  
Terjemahnya : 

Hai katakanlah (Muhammad). “Wahai Ahli kitab! Marilah (kita) menuju 
kepada satu kalimat (pegangan) yang sama anatar kami dan kamu, bahwa 
kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersukutukannya 
dengan sesuatupun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain 
tuhan-tuhan selain Allah. “ Jika mereka berpaling, maka katakanlah 
(kepada mereka),”saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim.”  
 

2) Amar Ma’ruf Nahi Mungkar berarti hukum islam digerakan untuk 

merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar 

yang dikehendaki oleh Allah. Iya  berfungsi sebagai sosial engineeting 

Hukum. Nahi Mungkar berfunsi sebagai social control. Prinsip dampak 

terilihat dari al –ahkam al-khams: wajib, haram, sunah, makruh, mubah. 

Prinsip ini besar sekali peranan dan faedahnya bagi kehidupan 

beragama,bermasyarakat dan bernegara. Baik buruknya kondisi 

kehidupan tersebut, amat tergantung pada ada tidaknya prinsip ini.  

                                                           
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahnya Dilengkapi Tajwid,  

(Jakarta: Dharma Art, 2015). h. 259. 
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3) Meniadakan kesempitan dan kesukaran 

Pada dasarnya manusia tidak suka akan pembebanan, baik secara fisik 

maupun secara mental. Apalagi dengan pembebanan hukum Islam yang 

berat, secara otomatis manusia akan menolaknya. Sebenarnya allah telah 

mengisyaratkan tabi’at manusia. 

4) Memerhatikan kemaslahatan manusia 

Penetapan hukum Islam atas manusia senantiasa memerhatikan 

kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi 

suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan akan dapat 

diterima dengan lapang dada, dikarenakan kesesuaian akal dengan 

kenyataan yang ada. Maka dalam penetapan hukum itu selalu didasarkan 

kepada tiga sendi pokok yaitu:20 

a. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum 

itu. 

b. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan berhak menetapkan 

hukum dan memudahkan masyarakat kebawah ketetapannya. 

c. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat 

Ibnu Qayyim berkata: sesungguhnya syarat itu fondasi dan asasnya adalah 
hikmah dan kemaslahatn hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. 
 

Sebagai contoh akibat yang pada mulanya di Baitul Maqdis, namun setelah enam 

belas bulan lamanya diperintahkan untuk menghadap ke mesjidil Haram.begitu juga 

mengenai hukum wasiat. Pada mulanya hukum wasiat adalah wajib.21 

 
                                                           

20 Dedi Supriadi, Sejarah Hukum Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), h. 157 
21 Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islami (Yogyakarta: penerbit Ombak, 2013).h. 115. 
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5) Mewujudkan keadilan 

Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah 

maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya 

suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan 

semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai 

mendapat predikat takwa. 

Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan , ada tujuh prinsip umum hukum 

Islam, prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma;ruf nahi munkar, prinsip 

kebebasan, persamaan, prinsip ta’awun dan prinsip toleransi. 

 

3. Ciri-ciri hukum Islam 

Berikut di bawah ini merupakan ciri-ciri dari hukum Islam : 

a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. 

b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau 

akidah dan akhlak Islam. 

c.  Mempunyai dua istilah kunci yakni syariah dan fiqh. 

d. Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah. 

e. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dan pahala. 

f. Dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum taklifi dan hukum wad’i.22  

Dari beberapa point di atas, dapat diuraikan bahwa hukum Islam berasal 

dari agama Islam itu sendiri dan hukum Islam sebagai ketetapan atau aturan yang 

harus dipatuhi oleh setiap umat Muslim. Memiliki hubungan yang erat bahwa 

antara iman dan akhlak tidak dapat dipisahkan artinya jika kita telah beriman dan 

                                                           
22Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1991), h. 58 
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berikrar maka harus senantiasa diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik yang 

mencerminkan diri kita sebagai umat Muslim. Karena segala sesuatu di dunia ini 

tidak terlepas dari yang namanya aturan hukum Islam yang mengatur seluruh aspek 

baik ibadah mapun dalam bidang muamalah.  

4. Karasteristik dan Tujuan Hukum Islam 

a. Karasteristik hukum Islam 

 Sebagai suatu sistem hukum tersendiri hukum Islam memiliki beberapa 

karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari bebagai sistem 

hukum yang ada di dunia. Diantara karakteristik hukum Islam ini ada yang 

merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan 

oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridoi Allah.23 

 Para ulama berbeda-beda dalam menguraikan karakteristik hukum Islam. 

Dari berbagai pendapat ulama dapat dikemukakan beberapa karakteristik dasar 

dari hukum Islam seperti perbedaan pokok hukum Islam (syariah) dengan 

hukum Barat adalah bahwa hasil konsep hukum Islam merupakan ekspresi dari 

wahyu Allah. Dengan kata lain bahwa hukum Islam secara mendasar bersumber 

pada wahyu Allah. Sumber-sumber hukum Islam kemudian berupa wahyu Allah 

(Al-Quran), Sunnah Rasulullah dan sumber-sumber lain yang didasarkan pada 

dua sumber pokok ini Jadi, hukum-hukum buatan manusia sangat berbeda 

dengan hukum-hukum yang datang dari Allah yang tidak layak dibandingkan, 

karena perbedaan yang sangat mencolok antara Allah sebagai pencipta dan 

                                                           
23  Ibid., 58 
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manusia sebagai yang membandingkan apa yang dibuat oleh manusia dengan 

apa yang dibuat oleh Tuhan manusia. 

          Islam mengajarkan suatu prinsip aqidah yang benar setelah prinsip-prinsip 

aqidah dalam agama Yahudi dan Nasrani mengalami perubahan yang mendasar 

akibat ulah para akibat ulah para penganutnya. Islam juga menetapkan peraturan 

perundang-undangan yang sesuai untuk kehidupan individu dan masyarakat, 

terutama karena agama-agama wahyu (samawi) sebelumnya belum memberikan 

aturan-aturan yang memadai. Diantara peraturan-peraturan itu adalah yang 

termuat dalam hukum islam.  

 Dasar-dasar Hukum Islam bersumber pada wahyu Allah yang dpat 

dijumpai dalam Alqur’an dan sunnah. Dalam kedua sumber ini terdapat 

keseluruhan bagian hukum modern yang bermacam-macam, seperti hukum 

perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum hukum tatanegara, hukum 

internasional dan cabang-cabang hukum yang lain.24 

 Para fuqaha (ahli fikih) terkait dengan dua dua sumber pokok (al-Quran 

dan Sunnah ) selama ditemukan nash-nash didalamnya. Jika dalam kedua 

sumber ini tidak ditemukan dasar-dasar tersebut, maka harus dicari dasar-

dasarnya dengan mendasarkan pada inspirasi jiwa dan prinsip serta tujuan 

hukum Islam. Disinalah ijtihad memainakn peran yang sangat penting dalam 

menemukan dasar-dasar yang belum ditemukan dalm Al-Quran dan sunnah. 

Para ahli hukum positif terus menerus mengkaji undang-undang dan 

menafsirkan teks-teksnya pasal demi pasal, seperti yang dilakukan pada undang 

                                                           
24 Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islami (Yogyakarta: penerbit Ombak, 2013).h. 115. 
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itu memuat segala yang menyangkut bidang isinya. Karena itulah ketika para 

ahli hukum sepakat mengatakan bahwa teks-teks  hukum memuat semua kaidah 

hukum tanpa ada yang terlewat, tidak ada pilihan lain bagi seorang ahli hukum 

kecuali membahas dan menafsirkan teks-teks  pasal demi pasal. Bisa jadi 

seseorang ahli fikih (hukum Islam) tidak mampu menyimpulkan satu kaidah dari 

teks hukum (nash) yang dipelajari. Hal ini bukan berarti dalam nash terdapat 

kesalahan, tetapi karena perbatasan yang ada pada ahli fikih tersebut.25 

b. Tujuan Hukum Islam. 

 Tujuan Hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia 

dan sejahtera. Jika di rumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah 

dalam kehidupan manusia di dunua dan di akhirat kelak. Berikut ini penjelasan 

kelima pokok  kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing dari kelima 

pokok itu akan di lihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya. 

1) Memelihara agama26 

Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, 

seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jika sholat itu di abaikan, maka 

akan terancam eksistensi agama., dengan maksud menghindari kesulitan 

seperti sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang sedang 

berpergian. Jika ketentuan ini tidak di laksanakan maka tidak 

mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi 

                                                           
25 Dedi Supriadi, Sejarah Hukum Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), h. 157 
26 Muhyiddin Misto dan Musthafa al-Bugha, Syariah Arbain Nawawiyah  

Pokok-Pokok Ajaran slam, Jakarta, (Robbani Press, 2005). h.16. 
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orang yang melakukannya untuk melengkapi pelaksanaan kewajiban 

terhadap tuhan, misalnya menutup aurat, baik dalam maupun di luar 

sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. 

2) Memelihara jiwa 

Memelihara jiwa dalam daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok 

seperti berupa makanan untuk pertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok 

ini di abaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. 

Seperti di perbolehkan berburu binatang unutk menikmati makanan yang 

lezat dan halal. Jiaka kegiatan ini di abaikan maka tidak akan 

mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya. 

3) Memelihara akal 

Memelihara akal dalam daruriyyat, seperti di haramkan dalam minum-

minuman keras. Jika ketentuan ini tidak di indahkan, maka akan 

berakibat terancamnya eksistensi akal. Seperti yang di anjurkan menutut 

ilmu pengetahuan, sekiranya hal itu yang di lakukan maka tidak akan 

merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya 

dengan penegembangan ilmu pengetahuan dan seperti menghindarkan 

diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, hal 

ini erat kaitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi akal 

secara langsung.27 

 

 

                                                           
27 Mardani, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia,(Demaswids. Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar.2015), h. 23 
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4) Memelihara keturunan 

Memelihara keturunan dalam daruriyyat, seperti di syari’atkan menikah 

dan di larang berzina. Jika kegiatan ini di abaikan maka eksistensi 

keturunan akan terancam. Seperti di tetapkannya ketentuan menyebutkan 

mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan di berikan hak talaq 

padanya. Jika mahar itu di sebutkan pada waktu akad, maka suami akan 

mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan 

dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jiak iya tidak 

menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak 

harmonis. 

5) Memelihara Harta 

Memelihara harta dalam daruriyyat, seperti syariat tentang tata cara 

pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara 

yang tidak sah. Apabila aturan itu di langgar, maka berakibat 

terancamnya eksistensi harta. Seperti syariat tentang jual beli dengan cara 

salam. Apabila cara tidak di pakai, maka tidak akan mengancam 

eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan 

modal.28 

5. Sumber dan Dalil Hukum Islam 

Sumber hukum Islam adalah dalil-dalil syariat yang asalnya hukum 

syariat di gali. Sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasinya di 

dasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, Di dasarkan pada sisi pandang 

                                                           
28 Ibid.,  h. 23 
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kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadikan sumber 

hukum syariat. 

Dalam dalil Hukum Islam terdapat 7 penjelasan yaitu : Istihsan, 

Maslahah Mursalah, Istishab, Urf,  mazhab shahabi, syar’u Man Qablana 

(Syariat sebelum kita),  Syaddu al-Zari’ah. 

a. Istihsan29 

Suatu perbuatan yang lebih baik tetapi dalam pengertian istilanya 

(yang biasa berlaku) para ulama berbeda pendapat di sebabbkan oleh 

perbedaan dalam memahami dan mendefisinikan istihsan itu. Ulama yang 

menggunakan istihsan untuk berijtihad mendefinisikan istihsan dengan 

pengertian yang berlainan dengan definisi dari orang yang menolak cara 

istihsan. Sebaliknya ulama yang menolak istihsan mendefinisiskan “istihsan” 

dengan pengertian yang didefinisikan pihak yang menggunakannya. Ada 

beberapa definisi istihsan ulama Ushul. Di antara defenisi itu ada yang berbeda 

akibat adanya perbedaan titik 

pandang. Ada juga yang di sepakati semua pihak, namun di antaranya 

ada yang di perselisihkan dalam pengamalannya.30 

Namun karena dalam keadaan tertentu mujahid tersebut melihat adanya 

kemaslahatan yang bersifat khusus, maka iya dalam menetepkan hukum tidak 

berpedoman kebada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan 

atau kepentingan yang bersifat khusus itu. Dikalangan ulama Hanabilah 

terdapat tiga defenisi sebagai mana di kemukakan Ibn Qudamah : 

                                                           
  29 Khalaf Abdul Wahab, Ilmu Usul al-Fiqh, (Kuwait : Dar-al Qalam, 1978).h.23 
  30 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2, (Kencana. Jakarta : Prenadamedia Group, 2008). h 346. 



29 
 

1) Beralihnya mujahid dalam menetapan hukum terhadap suatu masalah dari 

yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam Al-Qur’an 

atau sunah. 

2) Istihsan itu ialah apa-apa yang di anggap lebih baik oleh seorang mujahid 

berdasarkan pemikiran akalnya. 

3) Dalil yang muncul dalam diri mujahid yang ia tidak mampu 

menjelaskannya. 

b. Mashlahah Mursalah31 

Mashlahah bersala dari kata shalaha dengan penambahana “alif” di 

awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau 

“rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah yaitu “manfaat” atau 

“terlepas dari padanya kerusakan”. Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab 

berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. 

“dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi 

manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan ke 

unutungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan 

seperti menghidarkan kemudaratan atau kerusakan.32 

Dalam pengertian mashlahah secara defenitif terdapat perbedaan 

rumusan di kalangan ulama yang kalau di analisis ternyata hakikinya adalah 

sama. 

1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti 

sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjaukan 

                                                           
31 Khalaf Abdul Wahab, Ilmu Usul al-Fiqh, (Kuwait : Dar-al Qalam, 1978).h.23 
32 Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islami (Yogyakarta: penerbit Ombak, 2013).h. 115. 
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mudarat (kerusakan), namun kaikat dari mashlahah adalah : memelihara 

tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum). Sendangkan tujuan syara’ 

dalam menetapkan hukum itu ada lima yaitu : memelihara agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta.33 

2) Al-Khawarizma memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi 

al- gazali di atas, yaitu : Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan 

hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini 

memeliki kesamaan dengan definisi al-Gazali  dari segi arti dan tujuannya, 

karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan 

menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan. 

3) Al-‘lez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qawa’id al-Ahkam 

memberikan arti mashlahah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan 

dan kenikmatan” sendangkan bentuk majazi-nya adalah “sebab-sebab yang 

mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini di dasarkan 

bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu : kelezatan dan 

sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya. 

4) Al-Syatibi mengartikan mashlahah itu dari dua pandangan, ya itu dari segi 

terjadinya mashlahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya 

tuntutan syara’ kepada mashlahah.  

a) Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan, bererarti : sesuatu 

yang di kembalikan kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna 

                                                           
                  33Ahmad Munif Suratmaputra , Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali (Jakarta : Pustaka Firdaus, 

2002). h 24. 
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hudupnya, tercapai apa yang di kehendakinya oleh sifat syahwati dan 

aklinya secara mutlak. 

b) Dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada mashlahah, yaitu 

kemashatan yang nerupakan tujuan dari penetapan hukum syara’. 

Untuk menghasilkan Allah menuntut manusia untuk berbuat. 

5) Al-Thufi menurut yang dinukil  oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam 

bukunya al-Maqashid al-Ammah li al-Syari”ati al-Islamiy-yah 

mendefinisikan mashlahah sebagai berikut ungkapan dari sebab yang 

membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat.34 

Definisi dari al-Thufi bersesuayan dengan definisi dari al-Ghazali yang 

memandang mashlahah dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang dapat 

membawa kepada tujuan syara’. 

c. Istishab35 

Secara lughawi (etimologi) istishab itu berasal dari kata is-tash-ha-ba 

dalam shigat is-tif’al yang berarti sahabat atau teman dan diartikan “selalu” 

terus menerus” atau selalu menyertai. Adapun arti istishab secara terminologi 

(istilah), terdapat beberapa rumusan yang berbeda dari ulama yang 

memberikan defenisi istishab, namun perbedaannya tidak sampai pada hal dan 

prinsip. 

Penggunaan secara arti lughawi ini adalah sesuai dengan kaidah 

istishab yang berlaku di kalangan ulama ushul yang menggunakan istishab 

sebagai dalil, karena mereka mengambil sesuatu yang telah di yakini dan di 

                                                           
34 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana,2006).h.17 
35 Khallaf, Abdul Wahab. Kaidah-kaidah Hukum Islam. (Jakarta : Rajawali, 1993), h 134. 
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amalkan dimasa lalu dan secara konsisten menyertainya (memeliharanya) 

untuk diamalkan sampai kemasa selanjutnya. 

Menurut Al-Suyuthi dalam kitabnya, Al-Asybah Wa Al- Nazhair, 

kaidah fiqiyah yang pokok iyu di dasarkan kepada beberapa hadist nabi, di 

antaranya adalah  

1) Hadis dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim, bila salah seorang 

diantaramu merasakan pada perutnya sesuatu, kemudian ia ragu apakah ada 

sesuatu yang keluar dari perutnya itu aatu tidak, janganlah ia keluar dari 

Masjid sampai ia mendangar suara atau mencium bau. 

2) Hadis dari Abu Sa’id Al-Khudhri menurut riwayat Muslim, apabila salah 

seorang di antaramu ragu dalam shalatnya apakah telah tiga rakaan atau 

empat rakaat, maka hendaklah ia buat apa yang di ragukan dan mengambil 

apa yang menyakinkan.36 

d. ‘Urf (adat) 

Kata ‘urf bersal dari kata ‘Arafa, ya’rifu sering di artikan dengan “al-

ma’ruf dengan arti “sesuatu yang di kenal”. Kalau di katakan (Si Fulan dari 

yang lain dari segi ‘urf-nya) maksudnya bahwa si Fulan lebih di kenal di 

bandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” lebih dekat kepada 

pengertian “di akui oleh orang lain”. Kata ‘urf juga terdapat dalam Al-Qur’an 

dengan arti “ms’ruf” yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat 

al-A’raaf (7) : 199: 

Maafkan lah dia dan seruhlah berbuat ma’ruf  

                                                           
36 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2, (Kencana. Jakarta : Prenadamedia Group, 2008). h 410. 
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Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu 

perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah di kenal 

dan di akui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari 

sudut berulang kali, dan dari sudut di kenal) yang menyebabkan timbulnya dua 

nama tersebut. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata 

itu pengertiannya sama, yaitu sesuatu perbuatan yang telah berulang-ulang 

dilakukan menjadi di kenal dan di akui oleh orang banyak. Dengan demikian 

meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti. 

Perbedaan dari dua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, 

yaitu ‘Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan 

yang di lakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya. 

Jadi kata ‘adat ini berkonotasi netral, sehingga ‘adat yang baik dan ada ‘adat 

yang buruk.37 

1) Macam-macam ‘Adat 

Penggolongan macam-macam adat atau ‘urf itu dapat di lihat dari  

beberapa segi : 

a) ‘Urf qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau 

ucapan. Kata waladun secara etimologi artinya “ anak” yang digunakan 

untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya untuk anak perempuan 

karena tidak di temukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda 

(mu’ann nats).38 

                                                           
37 Ibid.h.17 
38 Khalaf Abdul Wahab, Ilmu Usul al-Fiqh, (Kuwait : Dar-al Qalam, 1978).h.23 
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b) ‘urf fi’li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contohnya 

kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang bernilai). 

Transaksi antara penjual dengan pembeli cukup hanya dengan 

menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan apa 

pun. 

2) Penyerapan ‘Adat Dalam Hukum Islam 

Pada waktu islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma 

yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang 

disebut adat. Adat tersebut diterima dari  generasi sebelumnya yang di jalankan 

oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk 

mereka. 

Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan 

bermuamalah yang harus di patuhi umat islam sebagai keimanannya kepada 

Allah dan Rasulnya . sebagian dari adat itu ada yang selaras dan ada yang 

bertentangan dengan hukum syara. Yang datang kemudian. Adat yang 

bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin di laksanakan oleh umat 

islam secara bersamaan dengan hukum syara’. Pertemuan antara adat dan 

syari’at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembaruan antara 

keduanya. Berdasarkan hasil seleksi adat dapat di bagi menjadi empat 

kelompok sebagai berikut:39 

a) ‘adat yang lama sacara substansial dalam hal pelaksanaanya mengandung 

unsur kemaslahatan. Dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak 

                                                           
 39 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2, (Kencana. Jakarta : Prenadamedia Group, 2008). h 410. 
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ada unsur mudaratnya atau  unsur manfaatnya lebih besar dari undur 

mudaratnya. Adat dalam bentuk ini di terima sepenuhnya dalam hukum 

islam. 

b) ‘adat lama yang pada perinsipnya secara substansial mengandung unsur 

maslahat (tidak mengandung unsur maf’sadat atau mudarat), namun dalam 

pelaksanaannya tidak di anggap baik oleh islam adat dalam bentuk ini 

dapat di terima dalam islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya 

mengalami perubahan dan penyesuaian.40 

c) ‘adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaanya mengandung unsur 

mafsadat (merusak). Yang di kandungnya hanya unsur perusak dan tidak 

memiliki unsur manfaat atau pada unsur manfaatnya tapi unsur perusaknya 

lebih besar. Adat dalam bentuk ini di tolak dalam islam secara mutlak. 

Islam menetapkan ketentuan hukum yang berbeda dan berlawanan secara 

diametral dengan adat demikian yang biasa berlaku sebelum islam datang. 

d) ‘adat atau ‘urf  yang berlangsung lama, di terima oleh orang banyak 

karena tidak mengandung unsur maf’sadat (perusak) dan tidak brtentangan 

dangan dalil syar’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum 

terserat dalam syara’ baik secara langsung maupun tidak langsung. Adat 

atau ‘urf  dalam bentu ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi 

perbincangan dikalangan ulama.41 

 

 

                                                           
40 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana,2006).h.17 
41 Rachmat  Syafe’i,  Ilmu Ushul Fiqh. (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010), h 166. 
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3) Kedudukan ‘Urf dalam menetapkan Hukum 

Secara umum ‘urf atau adat itu di amalkan oleh semua ulama fiqh 

terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama 

Hanafiyah menggunakan istishan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk 

istishan al- ‘urf  (istishan yang menyandar pada ‘urf. Oleh ulama Hanafiyah, 

‘urf itu di dahulukan  atas nash yang umum, dalam arti ‘urf men- takhsis umum 

nash. 

Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang 

banyak), dalam arti orang yang akan mengalami kesulitan bila tidak 

menggunakan ‘urf  tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat 

yang disyaratkan”. Sesuatu yang berlaku secara ‘urf  adalah seperti sesuatu 

yang telah di syaratkan. Para ulama mengamalkan ‘urf dengan beberapa 

persyaratan untuk menerima ‘urf.42 

a) Adat atau ‘urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.  

b)  Adat atau ‘urf yang berlaku umum dan merata di kalangan orang- orang 

yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau di kalangan besar sebagian 

warganya.43 

c) ‘Urf yang di  jadikan sandaran penetapan hukum itu telah ada (berlaku) 

pada saat itu, dalam hal ini kaidah yang mengatakan :‘urf yang di 

berlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum)  hanyalah yang datang 

beriringan atau mendahului, dan bukun yang datang kemudian. 

                                                           
42 Idris Muh, Fiqih Munaqahat (Kendari: CV. Shadra, 200).h.23 
43 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2, (Kencana. Jakarta : Prenadamedia Group, 2008). h 416 
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d) Adat tidak bertentangan dan melalaikan syara’ yang ada atau bertentangan 

denga prinsip yang pasti. ‘urf atau ‘Adat di gunakan sebagai menetapkan 

hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukan lah karena semata-

semata iya bernama adat atau ‘urf.  Adat itu berlaku dan di terima orang 

banyak karena mengandung kemaslahatan.44 

e. Mazhab shahabi 

Hampir semua literatur yang membahas mazhab shahabi 

menempatkannya pada pembahasan tentang “dalil syar”yang di 

perselisihkan”. Bahkan ada yang menempatkannya pada “pembahasan tentang 

dalil syara’ yang di tolak”, seperti yang di lakukan Asnawi dalam kitabnya 

Syarh Minhaj al-‘Ushul. Hal ini menujukan bahwa mazhab shahabi itu berbeda 

dengan ijma’ shahabi yang menempati kedudukan yang tinggi dalam dalil 

syara’ karna kehujahannya di terima semua pihak., meskipun di kalangan 

sebagian kecil ulama ada yang menolak kehujahan ijma’ secara umum. Sulit 

menemukan arti mazhab shahabi itu secara defenitif yang bebas dari kritik. 

Namun ada beberapa literatur yang menjelaskan hakikat mazhab shahabi, 

dapat di rumuskan mazhab shahabi itu secara sederhana yaitu : mazhab 

shahabi adalah fatwa sahabat secara perseorangan. Penggunaan kata fatwa 

dalam definisi ini mengandung arti bahwa fatwa itu merupakan suatu 

keterangan atau penjelasan tentang Hukum Syara yang di hasilkan melalui usha 

ijtihad.45 

 

                                                           
44 Rachmat  Syafe’i,  Ilmu Ushul Fiqh. (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010), h 166. 
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f. Mazhab shahabi, syar’u Man Qablana (Syariat sebelum kita) 

Para ulama menjelaskan bahwa syariat sebelum kita atau syar’u man 

qablana ialah hukum-hukum yang telah di syari’atkan untuk umat sebelum 

Islam yang di bawa oleh para nabi dan Rasul terdahulu yang ada sekarang 

seperti perjanjian lama agama Yahudi dan Injil Bible untuk agama kristen 

(katolik dan protestan). Hal ini menjadi pembicaraan di kalangan para ulama. 

g. Syaddu al-Zari’ah 

Untuk menetapkan dalam bahasa sesuai dengan yang di tujuh, kata 

dzari’ah itu di dahului dengan saddu yang artinya “menutup” maksudnya 

adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”. Dalam pembahasan hukum 

taklifi tentang “wajib” telah di uraikan tetang hukum melakukan segala sesuatu 

yang membawa kepada dan mendahului sesuatu perbuatan wajib, yang di sebut 

“muqqaddimah wajib”. 46 

Para ulama dan fuqaha dalam mencari hukum selalu berpegang teguh pada 

sumber hukum  Islam dan maqasid Al-syari’ah sebagai salah satu teori penetapan 

hukum Islam. Oleh karena itu, Abdu wahab khallaf membagi urf menjadi dua 

macam, yang pertama adalah urf  yang sahih dan yang kedua adalah urf  yang fasid. 

Adapun urf yang sahih adalah apa yang telah diketahui masyarakat tidak 

bertentangan dengan syariat tidak menghalalkan yang haram dan tidak 

membatalkan wajib, sedangkan urf yang fasid yaitu apa yang telah dikenal 

masyarakat akan tetapi berlainan atau bertentangan dengan syariat atau 

menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. 
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Pelaksanaan adat yang dijalankan oleh masyarakat yang ada pada bagian 

bagian dari setiap pelaksanaan adat tersebut mengandung urf  baik atau urf yang 

sahih maupun urf yang fasid. Kemudian untuk melihat secara keseluruhan 

mengenai pelaksanaan kedua adat tersebut menurut pandangan hukum Islam yang 

pada hakikatnya independen. Dalil ini tidak luput dari kaidah hukum islam 

“maslaha mursalah” 

Seperti kaidah yang berbunyi: 

 اْلعَادَةُ مُ َحكََّمةٌ 47  

Artinya : 

 Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum.48 

Maksud dari kaidah tersebut adalah jika salah satu kebiasaan dilakukan secara 

berulang-ulang maka kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan untuk menentukan dasar hukum.  

 

  

 

                                                           
55A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana,2006), h. 33. 

 


