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ABSTRAK 

 
Arsena, Krisna. 2020. Tinjauan Mas}lah}ah Terhadap Tindakan Aborsi Akibat 

Perkosaan (Studi Atas Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul 

Mun‟im, M.Ag. 

 

Kata Kunci : Mas}lah}ah, Fatwa MUI, Aborsi, Perkosaan. 

 

Aborsi akibat perkosaan merupakan masalah yang menimbulkan pro dan 

kontra, kemudian muncul fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang legalitas aborsi 

akibat perkosaan, dengan adanya uzur shar‟i, baik d}aru>rah maupun h}a>jah. 

Dengan tujuan untuk menyembuhkan dampak psikis korban pemerkosaan yang 

hamil, tidak dapat dikatakan sebagai ked}aru>ratan selain bertentangan dengan 

hukum Islam, aborsi tidak dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengembalikan 

korban pemerkosaan yang hamil untuk bisa kembali bangkit dari tekanan mental 

atau psikis menanggung beban malu di tengah masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan tingkatan mas}lah{ah dalam 

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi bagi korban perkosaan, (2) 

mengetahui tingkat mas}lah{ah dalam fatwa MUI tersebut dapat dijadikan landasan 

membenarkan tindakan aborsi bagi korban perkosaan. 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) dan jenis 

penelitiannya kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini melalui studi 

kepustakaan. Kemidian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang bersifat 

induktif,  yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya di 

kembangkan menjadi hipotesis. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan dua temuan. Pertama, berkaitan dengan tingkatan mas}lah{ah dalam 

fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, penulis menyimpulkan bahwa 

aborsi akibat perkosaan dalam fatwa tersebut digolongkan dalam kategori uzur 

yang bersifat h}a>jah mendekati d}aru>rah. Kedua, tingkatan mas}lah}ah yang terdapat 

dalam fatwa tersebut tidak dapat membenarkan tindakan aborsi akibat perkosaan 

apabila termasuk keadaan h}a>ji>yah, karena pada umumnya perbuatan aborsi dalam 

Islam termasuk dalam pembunuhan (penghilangan nyawa janin) dikategorikan 

sebagai bentuk mafs}adah pada peringkat d}aru>ri>yah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam adalah agama yang suci, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 

sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk hidup mempunyai hak 

untuk menikmati kehidupan baik hewan, tumbuhan maupun manusia 

(terutama) yang menyandang gelar khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu 

ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal yaitu agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara jiwa dan melindunginya dari 

berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia.
1
 

Islam menyatakan dengan jelas bahwa kehidupan manusia itu suci 

sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali 

dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang benar dibenarkan oleh shara’1
, 

seperti membunuh orang lain karena membuat kerusakan di bumi. Oleh sebab 

itu menjadi sebuah pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin 

yang sedang dikandung.  

Secara umum pengguguran kandungan dalam agama Islam itu dilarang. 

Al-Qur‟an, 4: 93, menjelaskan bahwa membunuh orang mukmin dengan 

sengaja balasan bagi pelakunya adalah hukuman abadi di neraka jahannam. 

Hal ini sedikit berbeda dengan al-Qur‟an, 17: 31, didahulukannya anak dalam 

                                                           
1 Agusrimanda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan 

(Studi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 huruf b),” Islam Transformatif: 

Journal of Islamic Studies, Vol.1, No.1, (2017), 1. 
1 Ibid. 
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pemberian rezeki, hal ini menunjukkan perhatian Allah yang sangat besar 

terhadap anak akibat orangtua yang takut menjadi miskin lantaran mempunyai 

anak. Adapun dalam al-Qur‟an, 17: 33, bahwa larangan membunuh jiwa yang 

diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang dibenarkan, maka dibenarkan 

kepada keluarganya untuk menuntut balas (qis>}as}) dengan tidak melampau 

batasan.  

Permasalahan aborsi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad yang 

disebutkan dalam sebuah hadith. 

َااْ َُُْهَاْْاأُلْخَرىِْبَْفَ َرَمْتِْأْحَداِنِْمْنُْىَذْيٍلَْتَاِتْاْمرََأتَْت َْاِق ْْ َماِْفْْرََجٍرْفَ َتتَ َتت ْ
ُسْوُلْللاْيوْ الوْ ستمْفَ َتَضْرَْْاتلْللاْ تُمْواِْأََلَْرُسْوِلْللاِْْخَتصََْبْطِنَااْفَا

 تيوْ)متفقْْ...َْدةٌُْغرٌَّةَْ ْبٌدْأْ َْ لِيْْوْ ستمَْأًنِْديََةَْجِنْيِنَااْاتلْللاْ تيوْ ال
  نْأيبْىريرة(

Artinya: “Dua orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu 

dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga 

membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. 

Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, 

beliau memutuskan bahwa diat untuk (pembunuhan) 

janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau 

perempuan (Hadith muttafaq „alaih -- riwayat Imam al-

Bukhari dan Muslim -- dari Abu Hurairah)” 

 

 Masalah aborsi ini adalah topik yang sangat menarik yang selalu jadi 

perbincangan di kalangan masyarakat. Aborsi dapat dilakukan oleh berbagai 

kalangan baik remaja yang melakukan seks bebas ataupun orang dewasa yang 

sudah tidak ingin dibebani tanggungjawab mengurusi anak. 

Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang 

tak terhingga, malah dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak 
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diinginkan. Hal ini sangat ironis sekali karena di satu sisi orang menikah 

karena ingin mendapatkan keturunan, bahkan yang sudah bertahun-tahun 

menikah belum mendapatkan keturunan, mereka sampai melakukan berbagai 

cara agar segera mendapatkan keturunan, tapi di sisi lain, ada pasangan yang 

membuang anak kandungnya sendiri yang masih dalam kandungan.
2
 

Aborsi secara medis memiliki pengertian gugurnya kandungan. 

Keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus (janin) 

dapat hidup sendiri di luar kandungan.
3
 Menurut Sardikin Ginaputra dari FK 

UI, bahwa abortus adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum 

janin dapat hidup di luar kandungan.
4
 Dapat dipahami pula aborsi sebagai 

pengertian kehamilan setelah tertanamnya telur atau ovum yang dibuahi 

dalam rahim sebelum usia janin 20 minggu.
5
 Yang artinya aborsi ini 

menggugurkan secara sengaja janin yang ada di kandungan seorang wanita 

karena kebutuhan medis.  

Aborsi yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis biasanya dilakukan 

untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau mengakhiri 

kehamilan yang tidak dikehendaki. Hal ini yang menimbulkan berbagai 

kontroversi di tengah masyarakat maupun di kalangan para ulama. Di 

kalangan fuqaha, aborsi ini dinamakan al-isqath al-ikhtiyari, artinya 

                                                           
2 Aji Mulyana, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana 

Abortus Provocatus Criminalis,” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1 , No. 2, (2017), 141 
3 Tina Asmarawati, Hukum dan Abortus, Ed. 1, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 6. 
4
Ajat Sudrajat, Fiqih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer (Ponorogo: 

STAIN PO Press, 2008), 21. 
5
Gulardi, Aborsi dalam Prespektif Fiqih Kontemporer (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), XlX. 
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pengguguran yang dikehendaki atau diusahakan dan al-ijhadh al-ijtima>’i, 

artinya pengguguran yang disepakati.
6
 

Tindakan perkosaan bagi perempuan merupakan pengalaman yang 

sangat mengerikan karena dapat memberikan luka yang mendalam baik 

secara fisik seperti memar, tulang patah, rusaknya organ reproduksi maupun 

secara psikis seperti ketidakstabilan emosi, dan trauma mendalam. Dampak 

perkosaan akan semakin buruk kalau mereka hamil akibat perkosaan tersebut. 

Dilema seringkali muncul, pada satu sisi apakah mereka sanggup untuk 

meneruskan kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, dan pada sisi lain 

untuk melakukan aborsi mereka terbentur aturan moral dan agama.
7
 

Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut 

ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan. Tetapi kenyataannya, pada kondisi berbeda kehamilan akibat 

perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah 

mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental 

yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang 

dikandung korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan 

mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk 

melakukan aborsi.
8
  

Persoalan legalitas aborsi yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama 

Indonesia memperbolehkan aborsi karena ada uzur. baik bersifat d}aru>ri>yah 

                                                           
6 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam (Jakarta: Haji Masagung, 

1991), 78-79.  
7
 Irma Riyani, “Menimbang Kembali Hukum Aborsi Pada Kasus Kehamilan Akibat 

Perkosaan,” Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2003. 
8 Penjelasan Atas PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.  
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ataupun h}a>ji>yah. Dalam us}u>l al-fiqh, mas}lah}ah dibagi dalam beberapa tingkat 

kepentingannya, yaitu d}aru>ri>yah, h}a>ji>yah, dan tah}si>ni>yah, pembagian yang 

diperkenalkan oleh al-Ghaza>li>. Tingkat d}aru>ri>yah merupakan tingkat 

kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar lagi, harus terpenuhi agar tidak 

terancam eksistensinya sebagai manusia. Tingkat h}a>ji>yah merupakan 

kebutuhan manusia yang sangat penting yang kalau tidak terpenuhi akan 

menyebabkannya menjalani hidup dengan sangat sulit. Sedangkan tingkat 

tah}si>ni>yah menyangkut kebutuhan estetika dan kepantasan dalam menjalani 

hidup.
9
 

Al-Ghaza>li> memberikan keterangan dalam kitab al-Mustas}fa tentang 

mas}lah}ah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil shara‟ terbagi 

menjadi tiga macam: mas}lah}ah yang dibenarkan oleh shara‟, mas}lah}ah yang 

dibatalkan oleh shara‟, dan mas}lah}ah yang tidak dibenarkan atau dibalkan 

oleh shara‟ (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). 

Adapun mas}lah}ah yang dibenarkan shara‟ maka ia dapat dijadikan h}ujjah dan 

kesimpulannya kembali pada qiya>s, yaitu mengambil kembali hukum asal, 

nas}s} dan ijma>’.10
 

Tidak semua mas}lah}ah dapat digunakan sebagai h}ujjah (alasan) 

melakukan sesuatu, terdapat beberapa ketentuan yang menjadikan mas}lah}ah 

sebagai h}ujjah (alasan). Menurut al-Ghaza>li> mas}lah}ah itu harus sejalan dengan 

                                                           
9
Abdul Mun‟im Saleh, Hubungan Kerja al-Fiqh Dan al-Qawa‟id al-Fiqhiyah (Yogyakarta: 

Nadi Pustaka, 2012), 55. 
10 Nanang Nur Hidayat, “Analisis Hukum Dan Konsep Maslahah Dalam Tradisi Mbangun 

Nikah Di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo, IAIN 

Ponorogo, 2018), 7. 
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tindakan shara’, tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas}s}, dan 

tingkatan mas}lah}ah tersebut termasuk dalam tingkat d}aru>ri>yah. Kemudian 

menurut Yusuf Hamid yang dikutip oleh Amir Syarifudin, bahwa mas}lah}ah 

dalam pandangan shara’  tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi 

juga untuk akhirat.
11

 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan aborsi bagi korban akibat 

perkosaan yang ditetapkan oleh tim berwenang yang di dalamnya terdapat 

antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
12

  Legalisasi aborsi korban 

perkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban perkosaan yang 

dapat menyebabkan trauma psikologis dan beban sosial wanita korban 

perkosaan. Tetapi di sisi lain terdapat janin dalam kandungan yang juga 

mempunyai hak untuk hidup, dan perlu dilindungi.  

Terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi janin yang 

akan tumbuh dalam rahim dengan hak ibu yang ingin terlepas dari beban 

psikologis dan sosial. Padahal sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam  

mementingkan pemeliharaan terhadap 5 hal, salah satunya memelihara 

keturunan dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara 

eksistensi kehidupan umat manusia. Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi 

dinamis, yang memandang kehidupan manusia ini dari berbagai sudut, 

sehingga dari berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dapat ditemukan 

solusinya. 

                                                           
11 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 1, Cet 5 (Jakarta: Prenada Media-Kencana, 2014), 326. 
12 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi. 
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Hal ini mengingatkan kita dengan konsep mas}lah{ah yaitu memberikan 

hukum terhadap suatu masalah atas dasar kemaslahatan yang tidak secara 

tegas dinyatakan oleh nas}s}, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa 

kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan 

mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.
13

 

Tujuan dishari‟atkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia 

dan untuk menolak kemadharatan. Oleh karena itu baik nas}s}, ijma>’ dan qiya>s 

semua untuk kemaslahatan manusia. Apabila ada suatu masalah yang tidak 

terdapat nas}s}, atau ijma>’ dan tidak bisa diqiya>skan, sedangkan ada 

kemaslahatan padanya maka digunakan mas}lah{ah sebagai dasar pengambilan 

hukum karena dimana ada kemaslahatan dalam suatu masalah maka 

sempurnalah hukum Allah.
14

 

Dari pemaparan tentang persoalan aborsi akibat perkosaan di atas 

penulis tertarik mengulas tentang tingkat mas}lah{ah dalam fatwa MUI tentang 

aborsi khususnya bagi korban perkosaan dengan pendekatan teori mas}lah}ah, 

yang akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN 

MAS}LAH{AH TERHADAP TINDAKAN ABORSI AKIBAT 

PERKOSAAN (STUDI ATAS FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2005 

TENTANG ABORSI)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu: 

                                                           
13 Djazuli, Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000), 172. 
14 Ibid., 179 
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1. Bagaimana tingkatan mas}lah{ah terkait alasan legalitas aborsi dalam fatwa 

MUI nomor 4 tahun 2005? 

2. Apakah tingkat mas}lah{ah dalam fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 dapat 

dijadikan landasan membenarkan tindakan aborsi bagi korban perkosaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna mendapatkan 

suatu tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui tingkatan mas}lah{ah dalam fatwa MUI nomor 4 tahun 

2005 tentang aborsi bagi korban perkosaan. 

2. Untuk mengetahui tingkat mas}lah{ah dalam fatwa MUI tersebut dapat 

dijadikan landasan membenarkan tindakan aborsi bagi korban perkosaan. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik 

penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam memberikan perlindungan terhadap wanita korban perkosaan 

dan terhadap janin yang menjadi korban aborsi. 

b. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum terhadap 

aturan yang mengatur tentang kebolehan aborsi bagi korban perkosaan 
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E. Telaah Pustaka 

Penulis banyak menelusuri karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan 

tema yang sama, di harapkan penelitian yang dilakukan ini akan memberikan 

wajah baru di kalangan penelitian yang terdahulu dengan tema yang sama. 

Maka sebagai bahan pertimbangan penulis banyak mengacu pada kajian-

kajian sebagai berikut:  

Skripsi Aidilla Putri Hapsari ditulis pada tahun 2017 dengan judul 

“Hukum Aborsi Terhadap Janin Cacat (Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 4 

Tahun 2005)”. Dalam skripsinya penulis membahas mengenai metode 

penetapan hukum MUI tentang janin cacat, dengan didasarkan pada metode 

istinbat kaidah hukum Islam. Dengan diambil kesimpulan bahwasanya metode 

penetapan hukum MUI tersebut sudah sesuai dengan metode istinbat hukum 

Islam karena MUI dalam menetapkan fatwa terlebih dahulu merujuk kepada 

al-Qur‟an dan Sunnah, sebagaimana dikehendaki oleh aturan baku dalam ilmu 

us}u>l al-fiqh.
15

 

Skripsi Andi Mutia Pilka ditulis pada tahun 2012 dengan judul “Analisis 

Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi 

Akibat Pemerkosaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

latarbelakang lahirnya fatwa MUI, dalil yang digunakan dalam fatwa MUI 

tersebut, dan tanggapan Ulama' lain tentang Aborsi anak korban pemerkosaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatar belakangi lahirnya fatwa 

MUI tentang aborsi akibat pemerkoasaan adalah kekhawatiran akan 

                                                           
15 Aidilla Putri Hapsari, “Hukum Aborsi Terhadap Janin Cacat (Studi Analisis Fatwa MUI 

Nomor 4 Tahun 2005),” Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017). 
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munculnya penderitaan yang akan ditanggung anak tersebut, aib yang harus 

diterima apa adanya dan tabu untuk dipublikasikan, dan sikap masyarakat 

yang memposisikan wanita yang hamil akibat perkosaan sebagai pihak yang 

dipersalahkan. Kemudian, dalil yang digunakan MUI untuk merumuskan 

Fatwa tentang Aborsi adalah al-Qur‟an, 22: 5,  al-Qur‟an, 23: 12-14, al-

Qur‟an, 25: 68-69, al-Qur‟an, 6: 151, sedangkan kaidah fiqh yang digunakan 

adalah "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil 

kemaslahatan", dan "Kemadaratan membolehkan yang madarat (dilarang)"; 

Berdasarkan prinsip-prinsip mas}lah{ah dan d}aru>ri>yah, maka ulama sepakat 

untuk membolehkan melakukan aborsi bagi korban perkosaan sebelum usia 

kandungan 40 hari.
16

 

Skripsi Syah Gina Rahmi Lubis, ditulis pada tahun 2018 yang berjudul 

“Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan 

Perundang-undangan Di Indonesia”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 

status hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Hukum Islam dan Peraturan 

Perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status 

hukum aborsi akibat pemerkosaan perspektif hukum Islam terdapat beberapa 

pendapat. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan aborsi akibat 

pemerkosaan, Lembaga Bahtsul Masail NU dan fatwa MUI membolehkan. 

Sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagaimana 

terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

                                                           
16 Andi Mutia Pilka, Analisis Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 

Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif  Kasim, 2012). 
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 

sama-sama membolehkan aborsi akibat pemerkosaan.
17

 

Skripsi Septia Candra ditulis pada tahun 2018 dengan judul “Hukum 

Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 4 

Tahun 2005 Tentang Aborsi Dan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status hukum aborsi 

bagi korban perkosaan serta dasar hukum yang digunakan, dalam Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-

undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hasil penelitian ini, baik 

Majelis Ulama Indonesia ataupun Undang-undang membolehkan melakukan 

tindak aborsi bagi korban perkosaan dalam keadaan darurat medis. Dalam hal 

ini persoalan aborsi bagi korbaan perkosaan di pandang termasuk dalam 

kategori memelihara keturunan, hanya dimungkinkan jika aborsi karena 

korban perkosaan sebelum janin terbentuk.
18

 

Jurnal yang ditulis oleh Agusrimanda, dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi Terhadap 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Huruf b)”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah melihat legalitas aborsi yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 dari kacamata hukum Islam. Dengan melihat dampak 

positif dan negatif lrgalitas aborsi tersebut. Dari hasil penelitian tersebut 

didapat kesimpulan bahwa dampak negatif legalitas aborsi akibat 

                                                           
17 Syah Gina Rahmi Lubis, Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan 

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018). 
18 Septia Candra, Hukum Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia No 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018). 
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pemerkosaan lebih besar dibandingkan dampak positif sehingga aborsi akibat 

pemerkosaan dilarang, hukum asal aborsi menurut hukum Islam pada maqas}id 

shari’ah dilarang (haram), perlu sekiranya peninjauan kembali PP No. 61 

tahun 2014 pasal 31 huruf b terhadap legalitas aborsi akibat pemerkosaan.
19

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian 

kepustakaan (library research). library research adalah serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan 

suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk 

memperoleh data penelitiannya.
20

  

Berdasarkan judul yang penulis angkat maka jenis pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (hukum normatif). 

Pendekatan yuridis normatif yang penulis gunakan dalam melihat obyek 

hukum ialah menggunakan teori mas}lah{ah dengan melihat dari perspektif 

kemaslahatan suatu peraturan perundang-undangan. 

2. Data dan Sumber Data 

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam 

kerangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks, dokumen, 

gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di 

                                                           
19 Agusrimanda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan 

(Studi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 huruf b),” Islam Transformatif: 

Journal of Islamic Studies, Vol.1, No.1, (2017). 
20

 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2. 
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lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian 

kualitatif.
21

 Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu 

deskripsi Fatwa MUI No 4 tahun 2005, tentang aborsi akibat perkosaan. 

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan 

dalam penelitian. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kepustakaan, maka dalam hal ini penelitian menggunakan sumber data dan 

sumber-sumber tertulis. Adapun sumber data penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer, yaitu semua sumber yang berhubungan langsung 

dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah kitab-kitab, buku-buku 

serta literatur yang berhubungan dengan aborsi akibat pemerkosaan. 

Adapun sumber yang dimaksud seperti: 

1) Fatwa MUI No 4 Tahun 2005 tentang aborsi 

2) Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi. 

3) Tina Asmarawati, Hukum dan Abortus. 

4) Gulardi, Aborsi dalam Prespektif Fiqih Kontemporer. 

5) Ajat Sudrajat, Fiqih Aktual Membahas Problematika Hukum 

Islam Kontemporer. 

6) Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 1, & Ushul Fiqh 2. 

7) Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam. 

8) Abdul Mun‟im Saleh, Hubungan Kerja al-Fiqh Dan al-

Qawa‟id al-Fiqhiyah. 

                                                           
21 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  (Yogyakarta: Penerbit 

Graha Ilmu, 2006), 224. 
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9) Malthuf Siroj. Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik 

Antara Maslahah dan Nash. 

10) Muhammad Nu‟aim Yasin. Fiqih Kedokteran. 

11) Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. 

12) Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. 

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada peneliti misalnya melalui orang lain atau pun dokumen 

data yang dikumpulkan oleh orang lain.
22

 Data sekunder ini berupa 

artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aborsi 

akibat pemerkosaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan data 

kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah 

dokumentasi yakni mencari data mengenai hal berupa catatan, transkip, 

buku, surat, majalah, dan lain-lain. Sebagai bahan rujukan buku-buku atau 

tulisan-tulisan mengenai aborsi dan yang berkenaan dengan pembahasan 

ini. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau 

ketepatan informasi yang diperoleh.
23

 

  

                                                           
22

 Beni Ahmad Saebani, Metodoloogi Penelitian Hukum (Bandung: CV. Pustaka Setia) 

2008), 158. 
23

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 21. 
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4. Analisis Data 

Data tentang bahan penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan 

selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang bersifat induktif, 

yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis,24 yaitu dengan mendeskripsikan terlebih 

dahulu data yang berkaitan dengan Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) 

No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Akibat Perkosaan, kemudian dilakukan 

analisis terhadap aturan tersebut dengan menggunakan konsep mas}lah}ah, 

sehingga diperoleh hipotesis terkait kekuatan dari peraturan tersebut 

5. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data dalam penelitian ini 

adalah dengan kriteria kredibilitas. Yaitu suatu kriteria untuk memenuhi 

bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai 

kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh 

pembaca. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain.
25

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis akan menyusun beberapa bab dan masing-masing dibagi menjadi sub-

bab tertentu, sebagai berikut: 

                                                           
24 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), 89. 
25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2016), 330. 
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BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskan beberapa hal yang meliputi latar 

belakang masalah, yang memuat beberapa pokok 

permasalahan (rumusan masalah) yang merupakan inti dari 

semua persoalan yang diangkat. Kemudian dijawab dengan 

tujuan penelitian serta diperjelas dengan kegunaan penelitian. 

Selain itu dalam bab ini juga memuat metode penelitian yang 

akan digunakan penulis dalam menganalisis masalah. Penulis 

berusaha mensistematiskan agar mudah dipahami dan 

dipelajari yang akan dijadikan pijakan dalam pembahasan 

bab-bab selanjutnya. 

BAB II : KONSEP MAS}LAH}AH 

Bab ini berisi landasan teori, penulis akan membahas 

tentang teori mas}lah}ah yang akan digunakan untuk 

menganalisis masalah penelitian. Bab ini memiliki fungsi 

memudahan pembaca memahami dasar teori pokok dari 

permasalahan. 

BAB III : MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA 

TENTANG ABORSI AKIBAT PERKOSAAN 

Bab ini berisi tentang data penelitian yaitu gambaran 

umum MUI yang meliputi sejarah berdirinya MUI, visi/misi 

MUI, fungsi MUI, dll. Pada bab ini pula akan dipaparkan 

tinjauan umum tentang aborsi. Bab ini berfungsi sebagai data-
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data penjelas dan pendukung dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISIS MAS}LAH}AH  TERHADAP TINDAKAN 

ABORSI AKIBAT PERKOSAAN 

Bab ini berisi analisis penulis dari hasil pengumpulan data 

mengenai tindakan aborsi akibat perkosaan dengan 

menggunakan teori mas}lah}ah dalam melihat objek hokum, 

juga sebagai penjelas dari permasalahan dalam skripsi ini. 

Bab ini merupakan inti dari karya ilmiah yang di daalmnya 

berisi pemikiran penulis terhadap masalah yang diteliti.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi berisi 

kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari 

permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-

saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan 

permasalahan penelitian.  
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BAB II 

KONSEP MAS}LAH}AH DAN  

PERTENTANGAN DENGAN NAS}S} 

 

A. Konsep Mas}lah}ah 

1. Definisi Mas}lah}ah 

Secara etimologis, kata mas}lah}ah berasal dari Bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak 

kerusakan.
1
 Menurut bahasa aslinya kata mas}lah{ah berawal dari la>fa>dz 

s}alah}a, yas}luh}u, s}uluh}an artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.2
 

Kata mas}lah}ah adakalanya berlawanan dengan mafs}adah dan adakalanya 

dengan kata mad}arah, yang mengandung arti kerusakan.3
 

Secara terminologis shar‟i, mas}lah}ah dapat diartikan sebagai sebuah 

manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hambaNya baik 

berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, 

pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal 

budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.
5
 

Dalam arti yang umum mas}lah}ah adalah setiap segala sesuatu yang 

bermanfaat. Bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan 

                                                           
1
 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Qur‟an dan as-Sunnah (Semarang: Bulan Bintang, 

1955), 43.  
2
 

245 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah dan Penafsir al-Qur‟an, 1973), 219. 
3 Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum, 

vol.12, no. 2 (Desember 2014), 314. 
5 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 128. 
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keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, 

seperti menolak kemadharatan atau kerusakan.
6
 

Manfaat itu berarti suatu kenikmatan (tamta’) atau sesuatu yang 

dapat menjadi alat/sarana untuk mencapi kenikmatan tersebut, begitu juga 

upaya mempertahankannya dengan menolak atau menghindari sesuatu 

yang merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi 

alat/sarana untuk menolak hal-hal yang merugikan tersebut.
7
 

Terdapat perbedaan pendapat antara ahli filsafat dengan ulama us}u>l 

al-fiqh dalam memahami substansi mas}lah}ah, bahwa para ahli filsafat 

melihat mas}lah}ah hanya terbatas kepada manfaat yang bersifat duniawi, 

sedangkan para ulama us}u>l al-fiqh melihat tidak hanya pada yang bersifat 

duniawi tapi sekaligus manfaat yang bersifat ukhrawi. Bahkan menurut 

para ahli us}u>l al-fiqh, mas}lah}ah yang bersifat duniawi hanyalah kerangka 

mewujudkan mas}lah}ah ukhrawi.
8
 

Beberapa ulama juga memiliki definisi berbeda terkait mas}lah}ah. 

Menurut al-Khawa>rizmi> yang dinukil oleh Wahbah al-Zuhaili yang 

dimaksud dengan mas}lah}ah adalah memelihara tujuan hukum Islam 

dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari 

makhluk (manusia).
9
 

                                                           
6 Hasbiyallah, Fiqih Dan Ushul Fiqih (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 104-105. 
7 Maltuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 12. 
8 Ibid.  
9 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2006), 262. 
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Mudhofir Abdullah mengungkapkan dalam bukunya, menurut 

pendapat al-Shatibi> bahwa mas{lah{ah harus tetap berdasarkan atau sejalan 

dengan tujuan nas}s{ baik al-Qur’a>n maupun h}adi>th bukan kepada 

kepentingan manusia. Sebab al-Shatibi>, jika berdasarkan pada kepentingan 

manusia akan mudah atau terperangkap pada hawa nafsu.
10

 

Mas}lah}ah menurut al-Ghaza>li adalah upaya memelihara tujuan 

shara‟, adapun tujuan shara‟ yang berhubungan makhluk ada lima yaitu: 

pemeliharaan terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab 

atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang 

mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut 

adalah mas}lah}ah. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan 

tujuan shara‟ yang lima tersebut disebut mafs}adah, yang oleh karena itu 

upaya menolak dan menghindarkannya disebut mas}lah}ah.
11

 

Sedangkan menurut Najmu>ddin al-Tu>fi, adapun pengertian mas}lah}ah 

menurut ‘urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang 

mendatangkan manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau 

mendatangkan laba. Adapun menurut shara’ sebab yang menghantarkan 

atau mendatangkan tujuan daripada maksud shar’i, baik dalam hukum 

ibadah atau ‘adah atau mu’a>malah.12 Dari beberapa pemikiran di atas 

mengacu pada pengertian yang sama terkait mas}lah}ah yaitu, kemaslahatan 

                                                           
10 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: WaliSongo Press, 

2008), 99. 
11 Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazâlî Tentang al-Maslahah al-Mursalah (Studi 

Eksplorasi Terhadap Kitab al-Mustashfâ min „Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî),” Jurnal Fitrah, 

vol. 01, no. 01 (Januari-Juni 2015), 60. 
12 Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis 

Pemikiran Hukum Islam Najamuddin at-Thufi),” Et-Tijarie, vol. 5 no. 2 (2018), 57. 
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atau kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan dan tindakan shara’ meliputi 

upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga 

terhindar dari kemafsadatan atau kerusakan di dunia maupun di akhirat. 

2. Kedudukan Mas}lah}ah 

Dalam tashri>’ Isla>mi>, mas}lah}ah mempunyai kedudukan sangat 

penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama us}u>l al-fiqh 

bahwa tujuan  utama shari’at Isla>m adalah merealisasikan kemasalahatan 

bagi manusia dan menjauhkan dari hal-hal yang merugikan mereka. 

Selain sebagai tujuan tashri>’ Isla>mi>, mas}lah}ah juga dipandang 

sebagai salah satu landasan (dasar) tashri>’ Isla>mi>. Sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum dalam Islam ditegaskan atas 

prinsip-prinsip meniadakan kesulitan (mashaqqah), menjamin 

kemaslahatan manusia secara umum dan mewujudkan keadilan yang 

menyeluruh.
13

 

Lebih dari itu, mas}lah}ah juga dipandang sebagai sumber hukum, 

dalam arti bahwa dari pertimbangan mas}lah}ah itulah hukum-hukum 

diistinba>tkan. Konsep mas}lah}ah sebagai sumber hukum ini dikembangkan 

secara intensi dalam tradisi pemikiran madhhab Ma>liki> yang lebih populer 

dengan sebutan mas}lah}ah murs}alah atau istis}hlah.14
 

Al-Tu>fi mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua: Pertama, 

hukum ibadat dan muqaddarat yang makna dan tidak dapat dijangkau oleh 

akal secara detail. Pedoman dalam hukum kelompok pertama ini adalan 

                                                           
13 Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 15. 
14 Ibid., 16. 
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nas}s} dan ijma’. Kedua, hukum mu’a>malah, adat, dan lainnya yang makna 

dan maksudnya dapat dijangkau oleh akal manusia. Adapun landasan dan 

pedomannya adalah mas}lah}ah anna>s (kemaslahatan manusia) baik di kala 

nas}s} dan ijma’ tidak ada. 

Dengan demikian, al-Tu>fi mendahulukan mas}lah}ah atas nas}s} dan 

ijma’ dalam masalah adat, muammalah, dan lainnya. Namun, tidak dalam 

masalah ibadah karena itu hak shara’ dan tidak diketahui cara menentukan 

maslahatnya kecuali dari nas}s} dan ijma’. Baginya, mutlak bahwa mas}lah}ah 

merupakan dalil shara’ yang terkuat. Mas}lah}ah bukan merupakan dalil 

untuk mengistinba>tkan hukum semata ketika tidak terdapat dalam nas}s} dan 

ijma’, melainkan juga harus didahulukan atas nas}s} dan ijma’ ketika terjadi 

pertentangan antara keduanya yaitu dengan cara takhs}i>s} atau bayan. 

Namun yang perlu ditegaskan di sini adalah bukan meninggalkan nas}s}  

semata. Menurutnya, mas}lah}ah bersumber dari sabda Nabi “La> d}arara wa 

la> d}ira>ra”. Sabda ini merupakan landasan kokoh untuk mewujudkan dan 

memelihara kemaslahatan hingga terhindar dari kemafsadatan. Itu 

sebabnya mengapa kemaslahatan lebih didahulukan.
15

 

Jumhur ulama‟ memberikan pendapat bahwa mas}lah}ah merupakan 

h}ujjah shari>’ah yang bisa dijadikan metode pembentukan hukum mengenai 

kejadian yang hukumnya tidak ada dalam nas}s}, ijma’, qiya>s, atau istih}sa>n. 

Dalam hukum-hukum shari>’ah selalu terdapat unsur kemaslahatan bagi 

                                                           
15 Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam,” 59. 
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manusia. Asumsi semacam ini akan menimbulkan dugaan yang kuat akan 

legalitas mas}lah}ah sebagai suatu variabel penetapan hukum Islam. 

Abu> H}ani>fah tidak mencantumkan mas}lah}ah dalam deretan sumber 

hukum dalam madhhabnya. Sungguhpun demikian, secara implisit ia juga 

mengakui mas}lah}ah sebagai sumber hukum. Di antara sumber hukum yang 

terpenting dalam madhhab Abu> H}ani>fah adalah istih}sa>n dan ‘urf. 

Mas}lah}ah sudah tentu masuk dalam pengertian keduanya, sekalipun secara 

terminologis kata mas}lah}ah tidak disebutkan.
16

 Contoh hukum yang 

menurut Abu> H}ani>fah berdasarkan istih}sa>n sedangkan menurut yang lain 

(Ma>liki>) berdasarkan mas}lah}ah adalah diperbolehkannya transaksi 

istis}hna>’.17 

Al-Sha>fi’i > dalam kedua kitabnya (al-Risa>lah dan al-Umm) tidak 

menyinggung kedudukan mas}lah}ah sebagai sumber hukum dalam 

madhhabnya. Al-Sha>fi’i> menentang keras penetapan istih}sa>n karena 

menurutnya istih}sa>n ini bukanlah keharusan dan tidak termasuk dalam 

pengertian sumber hukum. Dengan melihat alasan al-Sha>fi’i> terhadap 

istih}sa>n maka dapat diasumsikan bahwa ia juga menentang  penerapan 

mas}lah}ah, sebab di antara istih}sa>n dan mas}lah}ah terdapat kesamaan 

substantif, yaitu bahwa keduanya merupakan sumber hukum yang 

                                                           
16 Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 20. 
17 Istis}hna>’ adalah transaksi di antara dua orang, di mana satu pihak meminta untuk 

dibuatkan barang kepada pihak lain dengan kualifikasi-kualifikasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
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bertumpu pada ra’y dan tidak termasuk dalam pengertian al-Qur’a>n, al-

Sunnah, ijma’ dan qiya>s.18 

Sedangkan Imam Ahmad ibn H}anbal dalam persoalan validitas 

mas}lah}ah lebih dekat kepada pendapat Imam Ma>liki>. Ia sering 

menggunakan mas}lah}ah sebagai dasar penetapan hukum dalam 

madhhabnya. Terlepas dari pro-kontra imam madhhab, pada dasarnya 

menetapkan hukum berdasar pertimbangan mas}lah}ah mempunyai akar 

historis dan yuridis yang sangat kuat. Nabi Muhammad SAW sendiri dan 

para sahabatnya dalam menetapkan hukum selalu mengacu pada 

pertimbangan mas}lah}ah.19
 

Penulis dapat mengambil kesimpulan yang meyakinkan bahwa 

mas}lah}ah sebagai sumber hukum tidak perlu diragukan lagi validitasnya, 

bahkan mas}lah}ah telah mendapat legitimasi yang sangat kuat sebagai dasar 

penetapan hukum, bukan hanya ketika tidak terdapat nas}s} tetapi ketika 

terdapat nas}s} sekalipun. 

3. Klasifikasi Mas}lah}ah 

Ditinjau dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil shara’, 

mas}lah}ah itu disebut juga dengan muna>sib atau keserasian mas}lah}ah 

dengan tujuan hukum. Mas}lah}ah ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 

Pertama, al-mas}lah}ah al-mu’tabarah, ialah kemaslahatan yang 

terdapat nas{s{ secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaanya.
20

 

                                                           
18 Maltuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 21. 
19 Ibid., 22. 
20 SA Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 224. 
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Maksudnya pada mas}lah}ah ini ada petunjuk shara’, baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya mas}lah}ah 

yang menjadi alasan dalam penetapan hukum.
21

 Adapun mas}lah}ah 

mu’tabarah ini dapat dijadikan h}ujjah dan kesimpulannya kembali kepada 

qiya>s.
22

 Dari langsung dan tidak langsungnya petunjuk shara’, mas}lah}ah 

ini terbagi menjadi dua:  

a. Al-Muna>sib al-Mu’aththir 

Yaitu, ada petunjuk langsung dari shara’ yang memperhatikan 

mas}lah}ah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk shara’ dalam bentuk 

nas}s} atau ijma’ yang menetapkan bahwa mas}lah}ah tersebut dijadikan 

alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nas}s} yang menunjuk 

langsung kepada mas}lah}ah yaitu, tidak baiknya mendekati perempuan 

yang sedang haidh dengan alasan haidh itu penyakit. Hal ini 

ditegaskan dalam al-Qur’a>n, 2: 222: 

َ َْيْسئَ ُتوَنَكَْ ِنْاْلَمِحيِضُْقْلُْىَوْأَُذىْفَاَْ َتزُِلوأاَلنَِّسآَءِِْفْاَْلَمِحيِضَْ آلْ

َْيْطُاْرَنْ  تَ ْتَربُوُىنََّْحَّتَّ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 

"Haidh itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu hendaklah 

kamu menjauhkan diridari wanita di waktu haidh; dan 

janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka 

suci...”
23

 

 

                                                           
21 Abdul Manan. Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, 265. 
22 Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazâlî Tentang al-Maslahah al-Mursalah, 58. 
23 Al-Qur’a>n, 2: 222. 
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b. Al-Muna>sib al-Mula’im 

Yaitu, tidak adanya petunjuk langsung dari shara’ baik dalam 

bentuk nas}s} ataupun ijma’ terhadap perhatian shara’ tersebut. 

Maksudnya, meskipun shara’ tidak secara langsung menetapkan suatu 

keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, 

namun ada petunjuk shara’ sebagai alasan hukum yang sejenis. 

Sebagai contoh, berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya 

dengan alasan anak gadisnya “belum dewasa”. “Belum dewasa” di 

sini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis, yaitu perwalian dalam 

harta milik anak kecil.
24

 

Kedua, al-mas}lah}ah al-mulgha>h ialah kemaslahatan yang ditolak 

oleh shara’, karena bertentangan dengan ketentuan shara’. Dengan kata 

lain, mas}lah}ah yang bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia 

bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
25

 Mas}lah}ah semacam ini 

tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.  

Al-Ghaza>li> memberi contoh tentang seorang raja yang melakukan 

hubungan suami istri di siang hari Ramad}an, yang mengatakan bahwa sang 

raja hendaknya diberi sanksi memerdekakan hamba sahaya. Tetapi sanksi 

yang diberikan adalah puasa dua bulan berturut-turut. Alasannya adalah, 

bagi seorang raja yang kaya sanksi memerdekakan hamba sahaya bukan 

hal yang sulit, sehingga dia bisa seenaknya melanggar kehormatan bulan 

                                                           
24 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 1, Cet 5 (Jakarta: Prenada Media-Kencana, 2014), 329. 
25 Muhammad Ma‟shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 

118. 
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Ramad}an. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, 

agar ia jera.
26

 

Ketiga, al-mas}lah}ah al-mursalah atau juga disebut dengan istis}hla>h, 

mas}lah}ah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan shara’ 

dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang 

membenarkan atau membatalkannya.
27

 Kemaslahatan ini dilepaskan 

(dibiarkan) oleh shar’i dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil 

atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, 

maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga 

tidak akan mendatangkan dosa.
28

 

Mas}lah}ah mursalah tersebut terbagi menjadi dua yakni, kemaslahatan 

yang sama sekali tidak ada dukungan dari shara’, baik secara rinci maupun 

secara umum mas}lah}ah ini disebut al-mas}lah}ah al-gharibah. Sedangkan 

kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-mas}lah}ah al-mursalah, 

kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nas}s{, tapi bukan oleh 

dalil shara’ yang rinci.29 Di antara contoh al-mas}lah}ah al-mursalah ialah 

usaha Khalifah Abu Bakar mengumpulkan al-Qur’a>n yang terkenal dengan 

jam’u al-Qur’an. Pengumpulan al-Qur‟an ini tidak disinggung sedikitpun 

oleh shara’, tidak ada nas}s{ yang memerintahkan dan tidak ada nas}s{ yang 

melarangnya. Adapun terhadap keh}ujjahan al-mas}lah}ah al-mursalah. pada 

                                                           
26 Abdul Mun‟im Saleh, Hubungan Kerja al-Fiqh Dan al-Qawa‟id al-Fiqhiyah (Yogyakarta: 

Nadi Pustaka, 2012), 62. 
27 Abdul Manan. Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, 265. 
28 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 141. 
29 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Qur'an, 1984), 1146. 
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prinsipnya jumhur ulama madhhab menerimanya sebagai salah satu alasan 

dalam menetapkan hukum shara’, sekalipun dalam menentukan syarat, 

penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat. 

Ketiga penggolongan di atas dimaksudkan sebagai sebagian jawaban 

ketika persoalan sudah sampai pada soal keabsahan aturan hukum. Setiap 

keputusan hukum yang disebut sebagai “hukum Islam” akan dianggap para 

ahli sebagai hukum Allah. Pemikir hukum dituntut untuk memberikan 

argumentasi yang benar sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pendapatnya.
30

 

Selanjutnya, pembagian mas}lah}ah berdasar tingkat urgensinya, yang 

berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. 

Tingkatan ini dibagi menjadi tiga macam d}aru>ri>yah, h}a>ji>yah, dan 

tah}si>ni>yah, pembagian yang diperkenalkan oleh al-Ghaza>li>. 

Al-Mas}lah}ah al-d}aru>ri>yah, yaitu mas}lah}ah yang harus ditegakkan 

demi terwujudnya kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Apabila 

tidak, maka konsekuensinya yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya 

tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. 

Kemaslahatan ini berhubungan dengan kebutuhan mendasar yang 

menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima hal.  Usaha 

mewujudkan mas}lah}ah ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktif 

dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya 

                                                           
30 Abdul Mun‟im Saleh, Hubungan Kerja al-Fiqh Dan al-Qawa‟id al-Fiqhiyah, 62. 
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mas}lah}ah tersebut. Kedua, pasif meninggalkan segala sesuatu yang dapat 

mengganggu perwujudannya.
31

  

Dalam mewujudakan mas}lah}ah d}aru>ri>yah, Islam mensyariatkan: 

a. Untuk mewujudkan mas}lah}ah yang berhubungan dengan agama, Islam 

mensyariatkan keimanan dengan rukun-rukunnya serta kepercayaan-

kepercayaan lainnya, demikian juga dengan pokok-pokok ibadah. Dan 

untuk melestarikannya Islam mensyariatkan dakwah Islamiyah, jihad 

melawan orang yang berusaha menghancurkan agama dan 

menghukum orang yang murtad serta melarang pemberian fatwa-

fatwa hukum yang bertentangan dengan al-Qur’a>n dan al-Sunnah.  

b. Untuk mewujudkan mas}lah}ah yang berhubungan dengan jiwa, Islam 

mensyariatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan biologis. Dan untuk 

melestarikannya Islam mewajibkan makan sesuatu yang dapat 

menyehatkan dan memberikan ketahanan terhadap jiwa tersebut, 

menghukum orang yang berbuat sewenang-wenang kepadanya serta 

melarang segala macam perbuatan yang dapat merugikannya. 

c. Untuk mewujudkan mas}lah}ah yang berhubungan dengan keturunan, 

Islam mensyariatkan perkawinan, dan untuk melestarikannya Islam 

mengharamkan perzinahan dan tuduhan berbuat zina, aborsi dan 

segala macam bentuk pencegahan kehamilan kecuali karena d}aru>ra>t/ 

h}a>ja>t. 

                                                           
31 Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 30. 
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d. Untuk mewujudkan mas}lah}ah yang berhubungan dengan kekayaan, 

Islam mensyariatkan segala bentuk muammalah (transaksi) dan 

mengharuskan mencari sumber kehidupan. Dan untuk memeliharanya 

Islam melarang pencurian dan menghukum pelakunya. 

e. Akal merupakan pemberian Allah kepada manusia, maka untuk 

pemeliharaannya Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat 

merusaknya seperti mengkonsumsi bahan-bahan yang dapat 

memabukkan dan menghukum orang yang melakukannya.
32

 

Al-Mas}lah}ah al-h}a>ji>yah, yaitu mas}lah}ah yang dibutuhkan untuk 

tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala kepicikan dan 

kesulitan hidup.
33

 Kemaslahatan ini dibutuhkan dalam menyempurnakan 

kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk 

keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar 

manusia.
34

 Dengan kata lain dilihat dari segi kepentingan maka mas}lah}ah 

ini lebih rendah tingkatanya dari mas}lah}ah d}aru>ri>yah. Apabila mas}lah}ah 

ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah berupa 

kesulitan-kesulitan (mashaqqah) hidup. 

Untuk mewujudkan dan melestarikan mas}lah}ah ini, Islam 

mensyariatkan berbagai macam hukum: 

a. Dalam bidang ibadah, Islam mensyariatkan rukhs}ah (dispensasi) untuk 

menghindari kesulitan, seperti boleh berbuka puasa bagi orang yang 

                                                           
32 Ibid., 31-32. 
33 Ibid., 30. 
34 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, cet I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 213. 
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sakit atau yang sedang berpergian, shalat dengan duduk bagi yang 

tidak mampu berdiri dan menjama‟ s}alat dalam perjalanan, tayamum 

apabila tidak ada air. 

b. Dalam bidang mu’a>malah, Islam mensyariatkan bentuk transaksi 

sebagai pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, 

seperti istis}h}na>’, akad salam, muza>ra’ah, dan talak dalam melepas 

ikatan perkawinan yang dipandang tidak layak untuk dipertahankan. 

c. Dalam hukum pidana, Islam mensyariatkan bahwa hudu>d dapat 

ditolak dengan adanya shubhat, demikian pula diya>t dalam 

pembunuhan tidak disengaja sebagai bentuk keringanan bagi 

pelakunya.
35

 

Al-Mas}lah}ah al-tah}si>ni>yah, yaitu mas}lah}ah yang dibutuhkan untuk 

menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (al-mas}a>li>h} 

al khamsah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap sesuatu yang patut bagi 

kebutuhan manusia yang meliputi perhiasan, penjauhan diri dari sesuatu 

dan barang-barang yang kotor (najis).
36

 Mas}lah}ah ini merupakan bagian 

dari al-akhla>q al-kari>mah sekaligus sebagai pelengkap dari mas}lah}ah 

d}aru>ri>yah dan h}a>ji>yah.37 Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka 

kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, 

                                                           
35 Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 33-34. 
36 Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, 96. 
37 Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 31. 
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kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan 

hidup.
38

 

Di antara ketiga mas}lah}ah di atas (d}aru>ri>yah, h}a>ji>yah, tah}si>ni>yah) 

yang mempunyai tingkat urgensi yang paling tinggi adalah mas}lah}ah 

d}aru>ri>yah kemudian secara berturut-turut h}a>ji>yah, dan tah}si>ni>yah. Dengan 

demikian, segala yang disyariatkan untuk mewujudkan dan melesarikan 

mas}lah}ah d}aru>ri>yah adalah lebih penting dari yang lain, demikian pula 

antara mas}lah}ah h}a>ji>yah dan tah}si>ni>yah.39 

Dari uraian di atas. dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok shari'ah 

adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi 

lima unsur pokok yaitu : memelihara agama (h}ifz} al-di>n), memelihara jiwa 

(h}ifz} al-nafs), memelihara akal (h}ifz} al-‘aql), memelihara keturunan (h}ifz} 

al-nasl) dan memelihara harta benda (h}ifz} al-ma>l). Istilah populer di 

kalangan ulama us}u>l al-fiqh  disebut al-mas}a>li>h} al khamsah. Kelima hal 

pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar memperoleh 

kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. 

4. Kehujjahan Mas}lah}ah 

Dalam keh}ujjahan mas}lah}ah terdapat perbedaan pendapat dikalangan 

ulama us}u>l, hal ini disebabkan perbedaan latar belakang disiplin ilmu 

masing-masing, di antaranya:  

a. Kelompok pertama berpendapat bahwa mas}lah}ah tidak dapat 

dijadikan sebagai h}ujjah untuk istinba>t hukum, ini diutarakan oleh 

                                                           
38 Hamka Haq, Falsafat Ushul Fiqh (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), 76. 
39 Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 35. 
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ulama Sha>fi’iyah, Hana>fiyah dan sebagian ulama Ma>liki>yah (seperti 

Ibn H}a>jib). 

b. Sebagian ulama Ma>liki>yah dan Sha>fi’i>yah berpendapat mas}lah}ah 

dapat dijadikan h}ujjah dengan memiliki persyaratan/kriteria yang 

sudah ditentukan oleh ulama us}u>l. Dengan alasan tujuan Allah 

mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada 

kemaslahatan. Karena itu, mas}lah}ah merupakan salah satu yang pada 

hakikatnya dikehendaki oleh shara’ atau agama, sebab tujuan utama 

diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat baik 

dunia maupun akhirat.
40

 

c. Menurut al-Ghaza>li mas}lah}ah dapat dijadikan h}ujjah dalam penetapan 

hukum Islam, dengan syarat mas}lah}ah tersebut harus menduduki 

tingkatan d}aru>ri>yah atau tingkat h}a>ji>yah yang menempati kedudukan 

d}aru>ri>yah, juga harus kulli>yah (berlaku umum) dan qat’iyah (pasti).  

Syarat lain yang harus dipenuhi ialah kemaslahatan itu harus 

mula>’imah (sejalan dengan tindakan shara’).41
 

d. Pandangan al-Tu>fi bahwa inti ajaran Islam yang terkandung dalam 

nas}s} adalah mas}lah}ah bagi umat manusia. Menurutnya, mas}lah}ah 

merupakan dalil yang kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan 

                                                           
40 Muhammad Ma‟shum Zainy al-Hasyimi, Ilmu Usul Fiqh (Jombang: Darul Hikmah 

Jombang, 2008), 120-121. 
41 Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazâlî Tentang al-Maslahah al-Mursalah, 63. 
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dalam menentukan hukum shara’. Dalam pemikiran mas}lah}ah ini al-

Tu>fi mendasarkan diri atas empat proporsi utama
42

: 

1) Akal memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan 

mas}lah}ah dan mafs}adah, maka ia dapat menentukannya secara 

mandiri tanpa diperlukan nas}s} maupun ijma’.  

2) Mas}lah}ah adalah alasan hukum yang mandiri dalam perumusan 

hukum dan tidak membutuhkan dukungan dalil lainnya. 

3) Ruang lingkup mas}lah}ah  dalam hal ini adalah masalah yang 

berkaitan dengan mu’a>malah duniawi atau untuk menentukan adat 

kebiasaan, sedangkan yang berkaitan dengan ibadah adalah hak 

Allah.   

4) Mas}lah}ah adalah dalil shara’ yang paling kuat yang dapat 

melampaui kehadiran teks maupun ijma’. 

Terjadinya pro-kontra tentang mas}lah}ah pada dasarnya tidak 

menyangkut keberadaan mas}lah}ah sebagai tujuan atau dasar penetapan 

hukum tapi lebih pada esensinya. Sebagian ulama mengkhawatirkan 

terjadinya penetapan hukum yang didasarkan pada kemauan atau 

kepentingan pribadi (hawa nafsu) dengan mengatasnamakan mas}lah}ah, 

sebab menurut ulama ukuran-ukuran mas}lah}ah bersifat subyektif dan 

relatif serta rentan terhadap perubahan. Maka para ulama fiqh membuat 

kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan mas}lah}ah 

antara lain sebagai berikut: 

                                                           
42 Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis 

Pemikiran Hukum Islam Najamuddin at-Thufi),” 59. 
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a. Mas}lah}ah itu harus dalam bidang mu’a>malah sehingga kepentingan 

yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama 

sekali tidak berkaitan dengan ibadah. 

b. Mas}lah}ah itu harus sejalan dengan shari>’ah dan tidak bertentangan 

dengan salah satu dari sumber-sumbernya. 

c. Mas}lah}ah itu harus termasuk dalam kepentingan d}aru>ri>yah dan 

h}a>ji>yah, bukan tah}si>ni>yah. Kepentingan d}aru>ri>yah  mencakup 

pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. 

Sedangkan kepentingan h}a>ji>yah berkenaan dengan kemudahan hidup 

dan tah}si>ni>yah berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaannya.
43

 

B. Konflik Antara Mas}lah}ah Dan Nas}s} 

1. Konflik antara Mas}lah}ah dan Nas}s} sebagai Sebuah Problem Ijtiha>d 

Terdapat pro-kontra tentang kemungkinan terjadinya konflik antara 

mas}lah}ah dengan nas}s}, hal ini terjadi karena perbedaan persepsi dalam 

melihat nas}s}, apakah nas}s}-nas}s} yang bersifat tafs}i>li> itu dengan sendirinya 

akan mampu merespon tuntutan kemaslahatan manusia yang terus 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan lingkungan. 

Ataukah masih perlu dilakukan aktualisasi pemahaman terhadap nas}s}-nas}s}  

tersebut agar tujuan legislasi dalam Islam yang di antaranya adalah 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupannya di dunia 

maupun di akhirat dapat dicapai dengan optimal. 

                                                           
43 Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 15-16.. 



36 
 

 

Persoalan konflik antara mas}lah}ah dengan nas}s}, adalah termasuk 

bagian dari problematika ijtiha>d yang secara wajar akan selalu muncul 

dalam pemikiran hukum Islam. Lebih dari itu, pada dasarnya paling tidak 

terdapat dua alasan yang melatarbelakangi terjadinya konflik mas}lah}ah 

dan nas}s}, yaitu: 

a. Dinamika masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman, tempat, dan lingkungan akan melahirkan 

tuntutan kemaslahatan yang berbeda. Maka nas}s}, baik al-Qur’a>n dan 

al-Sunnah, sebagai sumber hukum yang statis dan telah final akan 

mengalami keterbatasan sehingga diperlukan reinterpretasi dan 

reaktualisasi pemahaman terhadap keduanya agar dapat dapat 

mengakomodasi kedua tuntutan kemaslahatan yang terus berkembang 

tersebut. Maka dalam konteks ini, terjadinya konflik antara mas}lah}ah 

dan nas}s} sangat dimungkinkan, dalam arti mas}lah}ah di satu sisi 

menuntut hukum tertentu dan nas}s} di sisi lain menuntut hukum yang 

berbeda dalam kasus yang sama. 

b. Dalam ilmu us}u>l fiqh persoalan konflik antara dalil-dalil hukum 

menjadi topik pembahasan yang sangat penting. Bahkan hampir seriap 

literatur dalam ilmu ini selalu membahasya secara intens, lengkap 

dengan teori solusinya. Baik literatur klasik maupun literatur yang 

tergolong kontemporer.
44

 

                                                           
44 Ibid., 50-54. 
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Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam tataran ijtiha>d, konflik 

antara mas}lah}ah dan nas}s} sangat dimungkinkan terjadi, dalam arti konflik 

tersebut hanya terjadi dalam pandangan atau pemikiran seorang mujtahid 

belaka, sedangkan secara esensial tidak, sebab nas}s} sendiri secara 

transparan bersifat akomodatif terhadap segala bentuk kemaslahatan 

manusia, baik duniawi maupun ukhrawi, walaupun dengan formula yang 

yang bersifat umum. Dengan demikian, problem konflik antara mas}lah}ah 

dan nas}s} ini tidak lebih dari hanya sebagai problem ijtiha>d yang 

memerlukan sebuah solusi. 

Al-Ghaza>li sebagaimana dikutip oleh „Abd al-Wahhab Khallaf juga 

mempunyai pandangan yang sama tentang persoalan di atas. Ia 

mengatakan apabila mas}lah}ah berkonflik dengan hukum yang berdasarkan 

nas}s} maupun ijma’, maka secara hakiki hal tersebut merupakan konflik 

antara dua mas}lah}ah yaitu mas}lah}ah yang dikehendaki oleh hukum yang 

berdasarkan nas}s} atau ijma’, dan mas}lah}ah yang bertentangan tersebut. 

Dengan memahami esensi konflik antara mas}lah}ah dan nas}s} ini, 

maka seorang mujtahid, apabila dihadapkan dengan problem konflik, akan 

mempertimbangkan mana di antara dua mas}lah}ah tersebut yang secara 

kualitatif lebih urgen untuk diambil sebagai dasar penetapan hukum. 

Perbandingan kualitas kedua mas}lah}ah itu meliputi urgensi masing-masing 

mas}lah}ah yang berkonflik, apakah termasuk d}aru>ri>yah, h}a>ji>yah, ataukah 

tah}si>ni>yah. Lebih dari itu, pertimbangan juga diarahkan kepada cakupan 
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masing-masing mas}lah}ah itu, apakah bersifat umum ataukah bersifat 

khusus, serta seberapa besar tingkat kepastiannya.
45

  

Indikasi terjadinya konflik antara mas}lah}ah dan nas}s} akan mulai 

terlihat apabila dalam tataran ijtiha>di>, penerapan sebuah nas}s} dipandang 

tidak dapat mewujudkan tujuan hukum yang ingin dicapai sebagaima 

dalam beberapa keputusan contohnya:  

a. Mas}lah}ah yang mendorong untuk membunuh tawanan Muslim yang 

menjadi perisai yaitu apabila tidak menyerang, maka semua kaum 

Muslim akan dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh semua 

termasuk para tawanan Muslim tersebut. Dengan demikian, 

memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan 

shara’. Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan shara’ 

adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan 

yang mengarah itu sedapat mungkin harus dibendung.
46

 

b. Keputusan Khalifah „Umar bin Khattab yang menghapus hukum 

potong tangan atas pencurian yang dilakukan pada masa krisis 

ekonomi, ia mengatakan: 

 آلقطعِْفْ امْسنة
Artinya: “Tidak boleh memotong tangan pencuri pada masa krisis 

ekonomi.” 

 

Sebab menurutnya, penjatuhan hukuman potong tangan dalam 

kondisi semacam ini tidak akan dapat merealisasikan tujuan hukum 

                                                           
45 Ibid., 56. 
46 Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazâlî Tentang al-Maslahah al-Mursalah, 62. 
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yang ingin dicapai mengingat faktor yang mendorong terjadinya 

pencurian tersebut lebih kuat pengaruhnya dibanding hukuman potong 

tangan. Keputusan „Umar ini dalam tataran ijtiha>di>  bertentangan 

dengan nas}s} al-Qur’a>n, 5: 38. 

Menghadapi problem ijtiha>d, yakni konflik antara mas}lah}ah dan 

nas}s}, seorang mujtahi>d tidak boleh hanya menggunakan pendekatan 

tekstual saja, tapi lebih dari itu ia harus melihat persoalan tersebut dalam 

perspektif filosofis, sosisologis, ekonomis, dan politis serta perspektif-

perspektif lain yang merupakan aspek penting dari kemaslahatan umat 

manusia yang begitu kompleks. Dan pendekatan multiprespektif ini 

merupakan esensi dari pendekatan mas}lah}ah sebagaimana ditunjukkan 

Khalifah „Umar bin Khattab dalam memecahkan problem-problem hukum 

di atas.
46

 

2. Negosiasi Problem Konflik antara Mas}lah}ah dan Nas}s} 

Dalam kemungkinan terjadinya konflik antara mas}lah}ah dan nas}s}, 

terdapat tiga kategori negosiasi yang diajukan, antara lain: 

a. Memberi prioritas pada mas}lah}ah apabila memenuhi tiga kualifikasi, 

yaitu d}aru>ri>yah, kulli>yah (berlaku umum), dan qat’iyah (pasti).   

b. Memberi prioritas kepada mas}lah}ah apabila mas}lah}ah tersebut bersifat 

qat’iyah (pasti) dan tidak diragukan lagi validitasnya serta sejalan 

dengan tujuan shari>’ah, sedangkan nas}s} bersifat z}anni, atau 

menjadikan mas}lah}ah sebagai pen-takhs}ish apabila nas}s} bersifat 

                                                           
46 Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 58. 
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umum. Bila hal ini tidak mungkin, maka nas}s} z}anni tersebut harus 

diabaikan. 

c. Memberi prioritas kepada mas}lah}ah secara mutlak dengan 

memposisikan sebagai penjelasan (baya>n) atau takhs}ish terhadap 

nas}s}.47
 

Menurut Malthuf Siroj, setidaknya terdapat dua karakter pemikiran 

yang membedakan tiga kategori solusi di atas. Pertama karakter pemikiran 

yang memperlihatkan “text oriented” lebih besar daripada “mas}lah}ah 

oriented”. Kecenderungan ini dapat dilihat dari ketatnya persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh mas}lah}ah untuk memperoleh prioritas ketika 

bertentangan dengan nas}s} dan membatasi nas}s}  pada tingkat z}anni. Dengan 

demikian apabila mas}lah}ah tidak memenuhi persyarata-persyaratan yang 

ditetapkan, maka mau tidak mau nas}s}  harus lebih diprioritaskan. Karakter 

kedua memperlihatkan bahwa “mas}lah}ah oriented” lebih besar daripada 

“text oriented”. Hal ini diperlihatkan dengan pemberian prioritas kepada 

mas}lah}ah secara mutlak dengan memposisikan sebagai penjelasan (baya>n) 

atau takhs}ish terhadap nas}s}.48 

Dengan memahami secara cermat dua karakter pemikiran di atas, 

penulis menemukan titik kelemahan masing-masing, yaitu 

ketidakmampuan dalam mempertemukan mas}lah}ah dan nas}s} secara 

sinergis dalam proses pengambilan keputusan hukum tanpa keberpihakan 

pada salah satunya. Sebab, nas}s} tanpa mas}lah}ah akan kehilangan nilai 

                                                           
47 Ibid., 87. 
48 Ibid., 88-90. 
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substantifnya dan mas}lah}ah tanpa nas}s} akan mengalami distorsi dan tidak 

sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Allah SWT. 

Dengan bertitik tolak pada pemahaman terhadap esensi konflik 

antara mas}lah}ah dan nas}s} di atas, maka langkah teoritik yang harus 

diambil selanjutnya adalah memberi prioritas kepada mas}lah}ah yang lebih 

kuat atau lebih urgen. Karena di dalam mas}lah}ah yang lebih kuat terdapat 

mafsadah yang lebih ringan, sedangkan dalam mas}lah}ah yang lebih lemah 

terdapat mafsadah yang lebih berat. 

امَْاِْفِْخََْأْْابِْكَْتِْرْْابُِْرْرَْاْضَْمَْاُْمُْظَْ ْْيْأَْ َْْ ْرَْْنِْتَْدَْسَْفْْمَْْضَْارَْعَْاْت َْذَْإِْ  
Artinya: “Apabila dua mafsadah bertentangan maka mafsadah yang 

lebih berat harus dihindari dengan menjalani mafsadah 

yang lebih ringan”
49

 

 

Dan telah menjadi sebuah prinsip di dalam teori hukum Islam apabila 

ada dua mafsadah saling betentangan, maka mafs}adah yang lebih berat 

harus dihindari dengan menjalani mafs}adah yang lebih ringan.
50

 

  

                                                           
49 Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2004), 63. 
50 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 91-93. 
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BAB III 

MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN  

FATWA TENTANG ABORSI AKIBAT PERKOSAAN 

 

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

1. Sejarah Terbentuknya MUI 

Seiring dengan kemajuan peradaban, kemajemukan dan keragaman 

umat Islam dalam fikiran dan faham keagamaan juga semakin 

berkembang, hal tersebut harus diterima sebagai warna baru pada 

dinamika untuk mencari kebenaran yang hakiki. Oleh sebab itu perlu 

adanya wadah yang menghimpun dan memberikan solusi permasalahan. 

Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang 

mewadahi ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk 

membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di seluruh 

Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 

Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.
1
 

Sejarah lahirnya MUI, berawal dari peran para ulama kepada 

masyarakat Indonesia di masa-masa penjajahan, masa-masa perjuangan 

merebut kemerdekaan, maupun masa-masa setelah kemerdekaan sampai 

sekarang yang tidak kalah penting dibandingkan dengan peran pemimpin-

pemimpin yang lain. Pengaruh para ulama sangat besar untuk masyarakat 

Indonesia. Banyak masyarakat yang membutuhkan nasihat-nasihat mereka. 

                                                           
1 http://mui.or.id/sejarah-mui/, (diakses pada tangal 25 Juni 2020, jam 11.25) 

http://mui.or.id/sejarah-mui/,%20(diakses%20pada%20tangal%2025%20Juni%202020
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Sebuah program pemerintah terutama yang berhubungan dengan 

keagamaan hanya berhasil dan sukses apabila didukung oleh para ulama. 

Maka, pemerintah merasa begitu pentingnya menjalin hubungan kerjasama 

dengan para ulama untuk menyelenggarakan program-program.
2
 

Kemudian dari hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, 

cendekiawan dan zu’ama yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia, 

antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 

provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan 

unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, 

Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math‟laul Anwar, GUPPI, PTDI, 

DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, 

Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 

orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.
3
 

Dari musyawarah tersebut, yang dihasilkan adalah sebuah 

kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para 

ulama, zu’ama dan cendekiawan Muslim yang tertuang dalam sebuah 

“Piagam Berdirinya MUI” yang ditandatangani oleh seluruh peserta 

musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. 

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah 

berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, saat 

                                                           
2
 Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum 

Islam, Cet. Pertama (Pekanbaru: Susqa Press, 1994), 73. 
3 http://mui.or.id/sejarah-mui/ 
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energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok 

dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.
4
 

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah 

pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya’). Maka mereka 

terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun rakyat melalui wadah 

MUI. Di sisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang 

sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan 

batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat, serta 

pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat 

melunturkan aspek religius masyarakat serta meremehkan peran agama 

dalam kehidupan umat beragama.
5
 

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam 

alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan 

aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat 

menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya 

umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh 

karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah 

organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka 

mewujudkan silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta 

kebersamaan umat Islam.
6
 

                                                           
4 http://mui.or.id/sejarah-mui/ 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Dalam perjalanan selama empat puluh lima tahun ini MUI sebagai 

wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan Muslim 

berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam 

dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang dirid}ai 

Allah SWT. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan 

dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Meningkatkan 

kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat 

beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menjadi 

penghubung antar ulama dan umara> (pemerintah) dan timbal balik antara 

umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. 

Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam 

dan cendekiawan Muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan 

kepada masyarakat.
7
 

2. Fatwa dan Metode Istinba>t Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Fatwa berasal dari Bahasa Arab fatwa>, fata>wa> artinya adalah nasihat, 

penjelas, atau jawaban.
8
 

Secara terminologis, yang dimaksud fatwa adalah sebuah keputusan 

atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan 

yang diakui otoritasnya. Menurut al-Sha>tibi> fatwa berarti keterangan-

keterangan tentang hukum shara’ yang tidak mengikat untuk diikuti.
9
 

Sedangkan fatwa menurut shari>’ah bermakna, penjelasan hukum shar’i 

                                                           
7 http://mui.or.id/sejarah-mui/ 
8
 Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah 

Dan Penafsir Al-Qur‟an, 1973), 308. 
9 Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia, 103. 
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atas suatu permasalahan dari permasalahan - permasalahan yang ada, yang 

didukung oleh dalil yang berasal dari al-Qur’a>n, al-Sunnah, dan ijtiha>d.10 

Fatwa MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI 

secara tertulis tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh 

anggota Komisi dalam rapat komisi. Fatwa mempunyai kedudukan yang 

tinggi dalam agama Islam.
11

 Secara umum MUI sudah menyusun Pedoman 

Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. 

Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa 

pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa 

kemaslahatan bagi umat. Dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam 

melahirkan fatwa adalah al-Qur’a>n, h}adi>th, ijma’, qiya>s dan dalil lain yang 

mu’tabar.12
 

Secara ringkas, langkah-langkah penetapan fatwa MUI adalah dapat 

dijelaskan dalam uraian berikut
13

: 

a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu 

pendapat para imam madhhab dan ulama yang mu’tabar tentang 

masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut 

dalil-dalilnya.  

b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan 

sebagaimana adanya.  

                                                           
10 Mardani, Ushul Fiqh, Cet-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 374. 
11 MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Depag RI, 2003), vii. 
12 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. 
13 Ibid. 
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c. Masalah yang terjadi perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di 

kalangan madhhab, maka:  

1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik 

temu di antara pendapat ulama-ulama madhhab melalui 

metode 

al-jam‟u wa al-tau>fiq; dan  

2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, 

penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarji>h} melalui metode 

muqa>ranah dengan menggunakan kaidah us|}u>l al-fiqh 

muqa>ran. 

d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di 

kalangan madhhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtiha>d 

jama’i> (kolektif) melalui metode baya>n, ta’li>li> (qiya>s, 

istih}sa>n, ilha>q), istis}lah, dan sadd al-dhari>’ah. 

e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas 

pengaturan hukum oleh shari>’ah serta mempertimbangkan 

kemaslahatan umum dan maqa>s}id al-shari>’ah. 

Dalam membahas suatu masalah untuk ditetapkan hukumnya, MUI 

tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang 

dibangun oleh mujtahid-mujtahid  terdahulu. Ketika melakukan 

pembahasan suatu persoalan, MUI amat memperhatikan manhaj apa yang 

relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang 
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dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga ini adakalanya 

memakai istih}sa>n, istis}lah, ataupun metode-metode istinba>t lainnya.14 

Metode yang ditempuh oleh komisi fatwa MUI bukanlah merupakan 

metode baru. MUI hanya mengikuti tradisi yang lazim dilakukan oleh 

fuqaha>’ terdahulu dalam memecahkan suatu permasalahan hukum,
15

 

membuktikan bahwa MUI memakai ijtiha>d fi al-madhhab, sepanjang hal 

itu dirasa relevan untuk diberlakukan.  

MUI secara tegas pernah menyatakan bahwa “apabila masalah itu 

pernah dibicarakan oleh fuqaha>’ terdahulu maka komisi fatwa memilih 

pendapat yang paling relevan dengan tuntutan kemajuan zaman dan lebih 

membawa mas}lah}ah” jadi metode yang dipakai di sini MUI adalah metode 

muqa>ranah dan tarji>h}. Selanjutnya lembaga ini secara tegas menyebutkan 

bahwa metode jenis ini mereka sebut sebagai “ijtiha>d tarji>h}”. 

Di samping MUI melakukan ijtiha>d fi al-madhhab dan ijtiha>d tarjih, 

seperti yang diuraikan di atas, lembaga ini juga berijtiha>d secara jama’i> 

(kolektif). Ijtiha>d yang disebut terakhir ini dilakukan oleh MUI apabila ia 

menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dapat diselesaikan 

dengan ijtiha>d bentuk pertama dan kedua. Dalam melakukan ijtiha>d 

jama’i>, para ahli mengadakan musyawarah bersama dengan tidak 

mengambil pendapat dari salah satu pihak seorang, tetapi membahasnya 

                                                           
14 Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia, 212. 
15 Ibid., 214. 
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dalam suatu majelis yang diikuti oleh berbagai ahli dari berbagai disiplin 

ilmu yang diperlukan sesuai dengan materi persoalan yang dihadapi.
16

 

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi 

Pada 21 Mei 2005, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

mengesahkan fatwa tentang status hukum aborsi. Fatwa tersebut dibentuk 

dengan alasan bahwa semakin lama malah semakin banyak orang-orang 

yang melakukan aborsi tanpa berpedoman pada agama. Banyak yang 

melakukan aborsi dibantu oleh orang-orang yang tidak mempunyai 

keahlian sehingga akan membahayakan ibu yang mengandung, bayi yang 

ada dalam kandungan dan masyarakat umum. Dengan demikian, persoalan 

aborsi dan status hukumnya menjadi tanda tanya yang besar bagi 

masyarakat. Apakah status hukumnya jatuh kepada keharaman secara 

mutlak atau dibolehkan pada keadaan tertentu. Maka dari itu, MUI merasa 

bahwa sangat penting untuk menetapkan fatwa mengenai aborsi agar 

dijadikan pedoman oleh masyarakat.
17

 

Mengingat sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam al-Qur’a>n, 

6: 151;  

 ْْ  ْْ ْ ْ  ْْْ ْْ ْْ   ْ

 ْْْ   ْ  ْْ   ْْْ    ْ  ْْْ

  ْ  ْْ ْ ْ ْ ْْْ  ْ ْ  ْ  ْ

 ْْ ْْْ ْْ  ْ  ْْْْْْ

                                                           
16 Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia, 232. 
17 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi. 
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Artinya:  “Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas 

kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu 

mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah 

terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu 

membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami 

akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan 

janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, 

baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, 

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) 

yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh 

Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).”
18 

 

Demikian juga dalam al-Qur’a>n, 17: 31; 

ْ   ْ  ْ ْ   ْْْ   ْ ْْْ ْ ْ ْ

 ْْْْ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada 

mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh 

mereka adalah suatu dosa yang besar.”
19

 

 
Demikian juga firmannya dalam al-Qur’a>n, 17: 33; 

ِبْلَْْقَْ َمْنْقُِتَلَْمْظُتوًماْفَ َتْدَْجَعْتَناِْلَولِيَِّوْ ُِْإالَّْ َ الَْتَ ْتتَ ُتواْالن َّْفَسْالَِِّتَْحرَّمْاَّللَّ
َْفالَُْيْسِرْفِْفْاْلَتْتِلْ َْكاَنَْمْنُصورًاإَِْسْتطَاَّنَّ نَُّو  

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) 

yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka 

sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli 

warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas 

dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 

mendapat pertolongan.”20
 

 

  

                                                           
18 Al-Qur’a>n, 6: 151. 
19 Al-Qur’a>n, 17: 31.  
20 Al-Qur’a>n, 17: 33. 
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Dan dalam al-Qur’a>n, 4: 93; 

 ْ  ْ  ْ   ْ   ْ ْ  ْ ْ ْ ْ  ْ   ْ

 ْ ْ ْ  

Artinya: “dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan 

sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di 

dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya 

serta menyediakan azab yang besar baginya.”
21

 

 

Dalam h}adi>th Nabi, yang diriwayatkan al-Bukha>ri>; 

ُُْيْمَْ َْأَحدَُكْم ِْمْشَلِْإنِّ َْ َتَتًة َْيُكنُي ُْشمَّ ْيَ ْوًما ْأَْربَِعنَي ِو ْأُمِّ َْبْطِن ِْف َْخْتُتُو ُع
َْكِتَماٍتْ ِِْبَْرَبِع ْفَ يُ ْؤَمُر َْذِلَكُُّْثَّْبَ ي َْعُثْللُاَْمَتَكا ِْمْثَل ُْمْضَغًة َذِلَكُّْثمََْيُكْوُن

ْسَْ َْ ثَِتيْأَْ  َْ َأَجَتُو َْ رِْزَقُو ْاْكُتْبَْ َمَتُو َْلُو ْالرم ُح...َْ يُ َتاُل َفُخِْفيِو ِعيٌدُُّْثَّْيُ ن ْ
ْكتابْبدءْاخلتق,ْرقماْلديث :ْ)ر اهْالبخاريْ نْ بدْللاِْفْاحيحو,

9292) 
 

Artinya: “Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam 

perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian 

menjadi „alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian 

menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudia 

Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat 

kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, 

rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia-(nya); 

kemudian ditiupkan ruh padanya (h}adi>th riwayat Imam al-
Bukha>ri dari „Abdullah)‛ 

 

Dan, h}adi>th Nabi riwayat Ibn Ma>jah dari ‘Uba>dah bin al-S}a>mit; 

آلَْضَررضَْ آلِْضرَاَرْ)ر اهْابنْماجةْ نْ بادةْبنْالصامت,ْ أمحدْ نْ
ْابنْ باسْ مالكْ نْحيي(

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh 

pula membahayakan orang lain (Hadi>th Nabi riwayat Ibn 
Ma>jah dari ‘Uba>dah bin al-S}a>mit, riwayat Ah}mad dari Ibn 
‘Abba>s, dan Ma>lik dari Yah}ya >).” 

                                                           
21 Al-Qur’a>n, 4: 93. 
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Selanjutnya dalam qa>’idah fiqhi>yah; 

 َدْزءُاْلَمَفاِسِدُْمَتدٌَّمَْ تلَْجْتِبْاْلَمَصاِلحْْ
Artinya:  "Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) lebih 

diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”
22

 

 

 ُرْ رَاُتْتُِبْيُحْاْلَمْحظُْورَاتِْالضَّْ
Artinya: “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang 

(diharamkan).”
23

 

 

 َاْْلَاَْجُةَْقْدْتَ ْنزُِلَْمْنِزَْلَةْالضَُّرْ َرة
Artinya: “Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.”

24
 

Dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia, 

keputusan Nomor I/MUNAS VI/MUI/2000 yang berlangsung pada tanggal 

25 sampai 29 Juli 2000 yang membahas tentang aborsi, memberikan 

pertimbangan tentang hukum melakukan aborsi yang timbul pro dan 

kontra di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat memper-

tanyakan kembali tentang pengguguran janin tanpa alasan medis sebelum 

nafkh al-ru>h. 

Selanjutnya dengan memperhatikan pendapat para ulama dalam 

Munas Majelis Ulama Indonesia Nomor I/MUNAS VI/MUI/2000 tentang 

Aborsi, dan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 3 Pebruari 

2005; 10 Rabi‟ul Akhir 1426 H/ 19 Mei 2005 dan 12 Rabi‟ul Akhir 1426 

H/ 21 Mei 2005 menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut
25

: 

                                                           
22 Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2004), 134. 
23 Ibid., 135. 
24 Ibid. 
25 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Emir Penerbit 

Erlangga, 2015), 479. 
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Pertama: Ketentuan Umum 

1. Keadaan darurat (الضرْورة) adalah suatu keadaan di mana apabila 

seseorang tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia 

akan mati atau hampir mati. 

2. Keadaan hajat (الحا جة) ialah suatu keadaan di mana seseorang 

apabila tidak melakukan hal yang diharamkan, maka ia akan 

mengalami ma>s}aqqah (kesulitan berat). 

Kedua: Ketentuan Hukum 

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis 

pada dinding rahim ibu. 

2. Aborsi boleh dilakukan karena uzur, baik bersifat darurat 

ataupun hajat.  

a. Keadaan darurat, yang berkaitan dengan kehamilan yang 

memperbolehkan aborsi: 

1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti 

kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan 

penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus 

ditetapkan oleh tim dokter. 

2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si 

ibu. 

b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat 

membolehkan aborsi adalah: 
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1) Janin yang dikandung dideteksi mederita cacat genetik 

yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. 

2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim 

yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain 

keluarga korban, dokter, dan ulama. 

c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus 

dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. 

3. Aborsi yang boleh karena uzur sebagaimana dimaksud pada 

angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang 

telah ditunjuk oleh pemerintah. 

4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi 

akibat zina. 

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 12 Rabi‟ul Akhir 1426/ 21 Mei 

2005, agar setiap Muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, 

menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa Majelis Ulama 

Indonesia yang ditetapkan di Jakarta.
26

 

Dari fatwa tersebut, status hukum aborsi akibat pemerkosaan terdapat 

pada huruf b angka (2) yaitu dibolehkannya melakukan aborsi akibat 

pemerkosaan. Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa demikian 

berdasarkan dalil-dalil dan qa’idah fiqh yang relevan seperti di atas. 

Adapun relevansi dalil dan qa’idah fiqh di atas menyatakan bahwa 

aborsi akibat pemerkosaan adalah salah satu hal yang bersifat h}a>ja>h 

                                                           
26 Ibid., 480-481. 
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bahkan d}aru>ra>h. Ketika seorang wanita hamil karena hasil perkosaan, 

maka kehamilan tersebut adalah hal yang bersifat h}a>ja>h bahkan d}aru>ra>h 

karena terdapat hal-hal yang berbahaya bagi dirinya dan bayi yang 

dikandungnya.  

B. Ketentuan Tentang Aborsi 

1. Pengertian Aborsi 

Aborsi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut para 

pakar kedokteran maupun hukum saat ini, walaupun pada intinya adalah 

sama, orang awam masih menganggap bahwa pengertian aborsi adalah 

pengguran kandungan.
27

 

Dalam KBBI menyebutkan bahwa aborsi berasal dari kata abortus 

yang dialih bahasakan sebagai pengguguran. Menurut KBBI, aborsi adalah 

terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan 

ke-4 dari kehamilan), keguguran/keluron adalah keadaan terhentinya 

pertumbuhan yang normal (tentang mahkluk hidup) dan guguran (janin).
28

  

Aborsi dalam Bahasa Arabnya al-ijha>d}, merupakan mashdar dari 

ajhad}a atau dalam istilah lain bisa disebut dengan isqat} al-h}amli, keduanya 

mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan 

belum sempurna penciptaannya.
29

 Fuqaha>’ mengungkapkan makna 

                                                           
27 Tina Asmarawati, Hukum dan Abortus, Ed. 1, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 5. 
28 Pustaka Sinar Harapan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 38. 
29

 Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, Kamus Al-Maudi Arab-Inggris-Indonesia (Surabaya: 

Halim Jaya), 25. 
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gugurnya kandungan, yaitu isqa>t} (menjatuhkan), thar (membuang), dan 

imla>s} (melahirkan dalam keadaan mati).
30

 

Secara medis pengertian aborsi adalah gugurnya kandungan. 

Keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus (janin) 

dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kehamilan 28 minggu 

dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 1000 gram.
31

  

Menurut ilmu hukum, aborsi adalah lahirnya buah kandungan 

sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai 

perbuatan pidana kejahatan.
32

 Sedangkan dalam hukum pidana Islam, 

aborsi yang dikenal sebagai tindak pidana atas janin atau pengguguran 

kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang 

mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya.
33

 

Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran 

kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara 

sengaja ataupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda 

(sebelum bulan keempat masa kehamilan). Dan menurut hukum pidana 

serta fiqh, perbuatan menggugurkan kandungan sebelum waktunya bisa 

dianggap sebagai pelanggaran pidana (jina>ya>t). 

  

                                                           
30 Muhammad Nu‟aim Yasin, Fiqih Kedokteran, Cet. 111,  (Jakarta : Pustaka Al –Kautsar, 

2001), 229 
31 Abdul Mun‟im Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Cet. 1 (Jakarta: Binaputra 

Aksara, 1997), 224. 
32 Bambang Poernomo, Abortus, Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah (Jakarta: P.T 

Bina Aksara, 1982), 137. 
33

 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004), 225. 
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2. Macam-Macam Aborsi 

Maria Ulfa dalam bukunya yang berjudul Fikih Aborsi, 

menggolongkan aborsi menurut fiqh menjadi 5 macam: 

a. Aborsi spontan (al-isqa>t} al-z}a>ty). Janin gugur secara alamiah 

tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya, 

biasanya disebabkan oleh kelainan kromosom. Kelainan bibit 

atau kromosom tidak memungkinkan mudghah untuk tumbuh 

normal, kalaupun kelahiran berlangsung, maka janin akan lahir 

dengan cacat bawaan.  

b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (al-isqa>t al-d}aru>ri>yah / al- 

‘ila>ji >y). Aborsi jenis ini dilakukan karena adanya indikasi fisik 

yang mengancam nyawa ibu bila kehamilan dilanjutkan. Dalam 

hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah 

mengorbankan janin, sehingga menurut agama aborsi ini 

diperbolehkan. 

c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (khata>’). Jenis aborsi ini 

merupakan perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa sengaja. 

Misalnya, seorang polisi memburu pelaku kejahatan disuatu 

tempat yang ramai pengunjung, karena takut kehilangan jejak, 

polisi menembak pelaku akan tetapi pelurunya nyasar ke tubuh 

ibu hamil sehingga menyebabkan keguguran. 

d. Aborsi yang menyerupai sengaja (shibh ’amd), misalnya seorang 

suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga 
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mengakibatkan ia keguguran. Dikatakan menyerupai kesengajaan 

karena serangan memang tidak ditujukan langsung pada janin, 

tetapi pada ibunya. Kemudian akibat serangan tersebut, janin 

terlepas dari tubuh ibunya atau keguguran. 

e. Aborsi sengaja dan terencana (al-‘amd). Aborsi yang dilakukan 

dengan sengaja oleh seorang perempuan yang sedang hamil, baik 

dengan cara dengan meminum obat-obatan yang dapat 

mengugurkan kandungannya maupun dengan cara meminta 

bantuan orang lain (seperti dukun, dokter dan sebagainya) agar 

untuk mengugurkan kandungannya. Aborsi jenis ini dianggap 

berdosa dan pelakunya dihukum pidana (jina>ya>t), karena 

melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
34

 

Aborsi menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 macam, diantaranya: 

a. Aborsi spontan (abortus spontaneus) ialah aborsi yang terjadi 

secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab 

tertentu, di antaranya yaitu: 

1) Abortus imminens (thereatened abortion), yaitu adanya 

gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi. Dalam hal 

demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat 

diselamatkan. 

2) Abortus incipienes (inevitable abortion), artinya terdapat 

gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih 

                                                           
34 Maria Ulfah Anshor. Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan 

(Jakarta: Kompas, 2006), 38-40. 
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berada di dalam rahim. Dalam demikian kehamilan tidak 

dapat dipertahankan lagi. 

3) Abortus incopletums, apabila sebagian dari buah kehamilan 

sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. 

Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak namun tidak 

fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim 

secepatnya. 

4) Abortus completus, yaitu pengeluaran keseluruhan buah 

kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak 

memerlukan pengobatan. 

5) Missed abortion, istilah ini dipakai untuk keadaan di mana 

hasil pembuahan yang telah mati tertahan dalam rahim 

selama 8 minggu atau lebih. Penderita biasanya tidak 

menderita gejala, kecuali tidak mendapat haid. Kebanyakan 

akan berakhir dengan pengeluaran buah kehamilan secara 

spontan dengan gejala yang sama dengan aborsi yang lain.
35

 

b. Aborsi buatan/disengaja (abortus provocatus) adalah aborsi yang 

terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Dan aborsi ini 

ada dua macam, ialah: 

1) Abortian arttificialis therapicus adalah sejenis aborsi yang 

penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan 

faktor adanya indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini 

                                                           
35 Ide, Etika Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan (Yogyakarta: Grasia, 2012), 73. 
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dilakukan dengan mengeluarkan janin dalam rahim meskipun 

jauh dari masa kelahirannya. Sebab jika kehamilan diteruskan 

bisa membahayakan jiwa si ibu. 

2) Abortus provokatus criminalis adalah aborsi yang dilakukan 

tanpa dasar indikasi medis, tetapi biasanya lebih disebabkan 

karena permintaan dari pasien. Misalnya, aborsi yang 

dilakukan karena hasil hubungan di luar perkawinan.
36

  

3. Alasan atau Sebab Aborsi 

Aborsi merupakan dilema khas perempuan, karena hanya perempuan 

yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkan hamil  

Aborsi sebagai pengguguran kandungan yang dilakukan oleh wanita akhir-

akhir ini mempunyai sejumlah alasan-alasan yang berbeda-beda. 

Menurut Husein Muhammad yang diutip oleh Maria Ulfah dalam 

bukunya, pengguguran kandungan hanya dapat dibolehkan karena 

sejumlah alasan. Beberapa di antaranya adalah keringnya air susu ibu yang 

disebabkan kehamilan, sementara ia sendiri sedang menyusui bayinya. 

Dalam keadaan demikian, dia atau suaminya tidak mampu membayar air 

susu lain. Alasan lain adalah ketidakmampuan ibu menanggung beban 

hamil, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh.
37

 

Adapun penyebab para ibu atau para remaja putri melakukan 

tindakan aborsi ada bermacam-macam, di antaranya: 

 

                                                           
36 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, cet ke-10 (Malang: PT Toko Gunung Agung, 1987), 78. 
37 Maria Ulfah Ansor, dkk, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer (Jakarta: Balai 

Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 126-127. 
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a. Atas indikasi medis, seperti: 

1) Alasan bahwa kehamilan akan dapat mempengaruhi 

kesehatan baik bagi si ibu maupun bayinya. Mungkin untuk 

alasan ini aborsi dapat dibenarkan.
38

 

2) Janin terindikasi cacat. Cacat merupakan kelainan tertentu 

dan kira-kira separuh adalah kelainan serius. Bayi tersebut 

mempunyai masa depan sebagai manusia, tetapi masadepan 

itu terbatas dan tidak sempurna.
39

 

3) Akibat kegagalan kontrasepsi. Kontrasepsi dapat 

didefinisikan sebagai tindakan yang diambil untuk mencegah 

kemungkinan lahirnya keturunan. 

b. Atas indikasi sosial, seperti: 

1) Akibat adanya hubungan yang bermasalah (hamil diluar 

nikah) atau kehamilan karena perkosaan dan incest sehingga 

seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap 

kehamilan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi. 

2) Adanya alasan bahwa seorang wanita tersebut ingin 

membatasi atau menangguhkan perawatan anak karena ingin 

melanjutkan pendidikan atau ingin mencapai suatu karir 

tertentu. 

                                                           
38 Lysa Anggrayni, “Aborsi Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” 

Jurnal Hukum Islam, vol. VII, No. 5 (Juli 2007), 537. 
39 Ajat Sudrajat, Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer 

(Ponorogo: STAIN PO Press, 2008), 23. 
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3) Alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan 

dikarenakan tidak mampu membiayai atau membesarkan 

anak. Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani dan rohani) 

biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. 

4) Alasan karena sudah banyak anak. Alasan ini berkaitan 

dengan sosial ekonomi. Terlalu banyak anak seringkali 

memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi 

keluarga paspasan. Adakalanya jika terlanjur hamil mereka 

akan sepakat untuk menggugurkan kandungannya.
40

 

Dari alasan-alasan yang dikemukakan, tampak bahwa sebagian besar 

aborsi bukan hanya disebabkan oleh kemauan murni perempuan. Ia 

melakukan aborsi karena takut dengan resiko sosial, takut kepada orang 

lain (suami atau orang tua dan keluarga), adanya paksaan dari keluarga, 

adanya kondisi keluarga yang membuatnya tidak berani punya anak lagi 

dan alasan lainnya. 

4. Dampak Aborsi 

Aborsi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan 

keselamatan fisik maupun psikologi yang akan dihadapi seorang wanita 

pada saat melakukan aborsi. Dalam buku Facts of Life yang dikutip dalam 

jurnal ilmiah oleh Mohammad Saifullah,  dijelaskan bahwa pada saat dan 

                                                           
40 Lysa, “Aborsi Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia.”, 537. 



63 
 

 

setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang 

wanita, yang secara garis besarnya terdapat dua macam resiko, yaitu:
41

 

a. Resiko kesehatan dan keselamatan fisik. Pada saat dan setelah 

melakukan aborsi, maka wanita ada kemungkinan besar 

mengalami resiko kesehatan dan keselamatan terhadap tubuh atau 

fisiknya diantaranya berupa : 

1) Kematian mendadak karena pendarahan hebat.  

2) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal. 

3) Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar 

kandungan.  

4) Rahim yang sobek (uterine perforations).  

5) Kerusakan leher rahim (carvical lacerations) yang akan 

menyebabkan cacat pada anak berikutnya.  

6) Kanker payudara (karena ketidak keseimbangan hormon 

estrogen pada wanita).  

7) Kanker indung telur (ovarian cancer).  

8) Kanker leher rahim (cervical canter).  

9) Kanker hati (liver cancer).  

10) Kelainan pada ari-ari (placenta previa) yang akan 

menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan 

hebat pada kehamilan berikutnya.  

                                                           
41 Moh. Saifullah, “Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum 

Islam).” Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4, No.1, (Juni 2011), 18. 
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11) Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi 

(ectopic 

pregnancy).  

12) Infeksi rongga panggul (pelvic inflammatory disease).  

13) Infeksi pada lapisan rahim (endometriosis).
42

 

b. Resiko gangguan psikologi. Bukan hanya beresiko secara fisik 

tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap mental 

atau kejiwaan seorang wanita. Gejala ini di kenal di dunia 

psikologi sebagai Post abortion syindrome (sindrom pasca 

aborsi) atau PAS. Gejala-gejala ini dicatat dalam Psychological 

Reactions Reported After Abortion yang diterbitkan oleh The 

Post Abortion Review (1994). Diantara gejala-gejala kejiwaan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kehilangan harga diri. 

2) Teriak-teriak- histeris. 

3) Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi. 

4) Ingin melakukan bunuh diri.  

5) Mulai menggunakan obat-obat terlarang.  

6) Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual.
43

 

Disamping gejala tersebut di atas, para wanita yang melakukan 

aborsi akan dipenuhi atau dihantui perasaan bersalah yang tidak pernah 

                                                           
42 Ide, Etika Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan, 75. 
43 Tina, Hukum dan Abortus, 16. 
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hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya, walaupun aborsi yang 

dilakukan atas indikasi medis.
44

 

C. Tinjauan Terhadap Pemerkosaan 

1. Pengertian Pemerkosaan 

Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual 

terjadi manakala seseorang memaksa orang lain untuk melakukan 

hubungan seksual secara paksa atau dengan cara kekerasan.45 Kamus Besar 

Bahasa ndonesia Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal di saat si 

korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi 

dengan alat kelamin, di luar kemauannya sendiri.
46

 Kata perkosaan berasal 

dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau 

membawa pergi. 

Para ahli juga mendefinisikan pemerkosaan. Menurut Wirdjono 

Prodjodikoro yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, di 

dalam buku Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi 

atas Hak Asasi Perempuan mendefenisikan pemerkosaan yaitu, “seorang 

laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk 

bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, 

maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.
47

 Menurut R. 

Sugandhi, yang juga dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, di 

                                                           
44 Saifullah, “Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan.” 19. 
45 Amrunsyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan,” Jurnal 

Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol III, No.02. (Julu- Desember 2018/1439H), 

155. 
46 Pustaka Sinar Harapan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
47 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; 

Advokasi atas Hak Asasi Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2001), 42. 
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dalam bukunya yang dimaksud perkosaan adalah seorang pria yang 

memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan 

persetubuhan dengan ancaman, yang mana diharuskan kemaluan pria telah 

masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita.
48

 

2. Pemerkosaan Menurut Hukum Islam 

Pemerkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara jelas dalam al-

Qur’a>n, namun para ulama sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dikenakan 

hukuman h}ad  dan tidak ada hukuman h}ad  bagi wanita yang diperkosa, 

karena hal ini adalah zina dengan pemaksaan disertai dengan kekerasan, 

sementara pengertian paksaan adalah membawa kepada sesuatu yang tidak 

disukainya secara paksa.
49

  

Dapat diartikan pemerkosaan merupakan perbuatan yang keji karena 

pelakunya telah melakukan perzinaan disertai dengan pemaksaan kepada 

korbannya dengan kekerasan. Berdasarkan hukum Islam, perzinaan 

termasuk salah satu dosa besar. dan juga bertentangan dengan hukum dan 

adat-istiadat masyarakat. 

Keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu di 

mana seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan 

persetubuhan yang dilarang. Dengan demikian korban tidak dikenai 

hukuman atau dengan kata lain terlepas dari pertanggung jawaban 

pidana.
50

 

                                                           
48 Ibid., 41. 
49 Munawaroh, “Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum 

Islam,” Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3, No. 2, (2015), 323. 
50 A. Hanafie, Ushul Fiqh, Cet ke-3 (Jakarta:Wijaya, 1962), 56. 
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Dalam jurnalnya Selviyanti Kaawoan menyebutkan, sebagian besar 

ulama mengemukakan pendapat mereka tentang hukum pemerkosaan yaitu 

kedudukan status hukum bagi pelaku pemerkosaan disamakan dengan 

seorang pezina. Tetapi pemerkosaan berbeda dengan perzinahan karena 

selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat pula unsur pemaksaan 

dan kekerasan.
51

 

Dalam pandangan Islam definisi zina adalah perbuatan bersenggama 

(persetubuhan) yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan. Suatu 

perbutan dapat dikatakan sebagai zina apabila mempunyai unsur-unsur 

berikut: 

a. Benar-benar melakukan sebuah hubungan seksual atau 

persetubuhan.  

b. Kemaluan laki-laki (penis) masuk ke dalam kemaluan perempuan 

(vagina)  

c. Hubungan seksual tersebut terjadi bukan di dalam ikatan sebuah 

pernikahan.  

d. Hubungan seksual tersebut terjadi dengan sukarela kedua belah 

pihak dan tidak terdapat unsur paksaan di dalamnya.
51

 

Adapun sanksi hukum yang akan diberikan kepada pelaku 

pemerkosaan adalah sama dengan sanksi hukum seorang pezina. Hal itu 

dikarenakan status hukum pelaku pemerkosaan disamakan dengan seorang 

                                                           
51 Selviyanti Kaawoan, “Pemerkosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan 

Islam,” Jurnal Irfani, Vol. 11, No.1, (Juni 2015), 129. 
51 Wahid dan M. Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, 124. 
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pezina. Berbeda dengan status hukum bagi korban pemerkosaan, 

kedudukan status hukumnya adalah sebagai orang yang dipaksa oleh 

pelaku untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau hal apapun, 

namun segala yang terjadi adalah bukan keinginan dan kemauan dari sang 

korban tersebut.52 

3. Dampak Pemerkosaan terhadap Perempuan 

Perkosaan mengakibatkan korbannya mengalami kerugian atau 

penderitaan secara finansial, fisik, psikologis, serta sosial. Kerugian secara 

finansial terutama karena korban harus mengeluarkan dana untuk 

pengobatan luka-luka fisik, cek kehamilan, dan cek kesehatan untuk 

mengantisipasi kehamilan yang tidak diharapkan serta tertularnya penyakit 

kelamin. Pengobatan psikologis juga memakan biaya dan waktu untuk 

penyembuhan gangguan psikologis yang cenderung terjadi. Kerugian 

finansial juga dapat dikarenakan korban tidak dapat bekerja sehingga tidak 

memperoleh penghasilan.
53

 

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan, baik dilakukan 

dengan cara halus maupun kasar akan menimbulkan dampak bagi 

korbannya. Perkosaan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan 

fisik jelas akan menimbulkan dampak secara fisik pada korban. Sebagian 

luka dapat terlihat langsung, namun sebagian lagi barangkali baru dapat 

dideteksi beberapa waktu kemudain.  

                                                           
52 Ibid., 121. 
53 AA. Oka Dhermawan, Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban 

Perkosaan (Jakarta: Prambanan Agung Law Firm, 2006), 20. 
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Berikut dampak fisik yang umum terjadi pada korban perkosaan: 

a. Penyakit menular seksual (PMS), seperti chlamydia
54

, herpes, 

hepatitis bisa saja dialami oleh korban perkosaan. Penting untuk 

segera medapat pertolongan medis dan pemeriksaan pasca 

mengalami perkosaan, untuk mencegah terjangkitnya penyakit 

menular seksual, termasuk HIV. 

b. Peradangan pada vagina atau vaginitis. 

c. Nyeri pada saat berhubungan seksual, disebut juga dispareunia. 

d. Pada pemerkosaan oral, sakit pada tenggorokan ataupun luka 

pada area mulut bisa saja terjadi. 

e. Ganguan hasrat seksual hipoaktif (hypoactive sexual desire 

disorder/HSDD), yaitu keengganan ekstrem untuk berhubungan 

seksual atau bahkan menghindari semua kontak seksual.
55

  

Selain dampak fisik yang ditimbulkan tetapi juga secara psikologis 

yang mempengruhi kejiwaan. Dampak psikologis yang mungkin dialami 

oleh korban berupa perasaan marah dan malu apabila teringat kejadian 

pemerkosaan, merasa bersalah, merasa tidak berharga, apabila korban 

masih berstatus sekolah dampak tersebut akan lebih mempengaruhi masa 

depannya. Korban merasa takut untuk berhubungan dengan laki-laki 

ataupun khawatir bahwa tidak ada laki-laki yang mau menerima kondisi 

korban.  

                                                           
54 Chlamydia adalah penyakit menular seksusal yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yang 

dapat meningkatkanresiko kemadulan, terutama pada wanita. 
55 Ekandari, Dkk, “Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya,” Jurnal Psikologi, 

No. 1, (2001), 7. 
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Pada tingkat tertentu korban merasa memiliki keinginan untuk bunuh 

diri. Hal ini berhubungan dengan perasaan depersi yang dirasakan oleh 

korban. Perbedaan dampak pada masing-masing korban dipengaruhi oleh 

berbagai hal yang dialami oleh korban seperti faktor hubungan dengan 

pelaku, perlakuan pelaku selama perkosaan, perlakuan pelaku setelah 

melakukan perkosaan, pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki 

korban, reaksi dari lingkungan sekitar, serta dukungan dari pihak 

keluarga.
56

 

Pada lingkungan sosial korban perkosaan mungkin juga menerima 

dampak negatif. Ketakutan korban mengenai penerimaan dari masyarakat 

menjadi salah satu beban bagi korban. Ketakutan ini meliputi penerimaan 

dari dalam keluarga, penerimaan masyarakat sekitar, atau dari pihak 

sekolah bagi korban yang berstatus pelajar, serta hubungan korban dengan 

laki-laki secara umum maupun secara khusus.
57

 

Ada pula resiko kehamilan yang tidak diinginkan pada korban 

perkosaan. Hal ini mungkin salah satu kondisi terberat yang bisa terjadi 

pada korban perkosaan. Kehamilan pada wanita korban perkosaan dapat 

terjadi apabila pemerkosaan dilakukan pada masa subur dan pemerkosa 

mengalami ejakulasi di salam vagina. 

Kemudian apabila korban melahirkan seorang anak. Ada 

kemungkinan anak tersebut akan menjadi aib bagi keluarganya, dan 

menjadi pergunjingan lingkungan sekitar. Dan ketika lahir status 

                                                           
56 Ibid., 8-10. 
57 Ibid., 11-12. 
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hukumnya ialah anak yang tidak sah karena merupakan hasil hubungan 

yang tidak sah. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua 

generasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya yang tidak berdosa.
58

 

4. Aborsi sebagai Solusi Kehamilan akibat Perkosaan 

Hukum positif di Indonesia sendiri juga mengatur terkait aborsi bagi 

korban perkosaan yaitu dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 

tentang Kesehatan Reproduksi karena aborsi menjadi salah satu aspek 

yang menyangkut kesehatan reproduksi.  

Mengacu pada Pasal 71 ayat (1) UU Kesehatan, kesehatan 

reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara 

utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan 

dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan 

perempuan. Kesehatan reproduksi mencakup kesehatan reproduksi 

perempuan. Menurut Pasal 71 ayat (2) UU Kesehatan, kesehatan 

reproduksi meliputi:  

a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;  

b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; 

dan 

c. kesehatan sistem reproduksi.
59

 

Disebutkan pula dalam Pasal 72 UU Kesehatan, setiap orang berhak: 

                                                           
58 Wiwik Afifah, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan 

Aborsi,” 99-100. 
59 Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
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a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang 

sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan 

pasangan yang sah. 

b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari 

diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati 

nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai 

dengan norma agama.
60

 

Perempuan yang hamil karena diperkosa adalah perempuan yang 

kehamilannya disebabkan oleh hubungan seksual yang bukan keinginan 

dirinya. Maksudnya adalah, perempuan tersebut menerima paksaan 

hubungan seksual dari pemerkosa tersebut dan dikhawatirkan kehamilan 

tersebut akan dapat mengganggu kesehatan jiwanya, dibuktikan dengan:   

a. adanya surat keterangan dokter berdasarkan kejadian 

pemerkosaan tersebut.  

b. keterangan dari ahli tentang adanya dugaan pemerkosaan.
61

 

Berkaitan dengan kehamilan korban perkosaan pemerintah memiliki 

kewajiban untuk melindungi korban pemerkosaan dari aborsi yang tidak 

aman. Adapun aborsi yang dilakukan tidak boleh melanggar norma-norma 

yang ada pada agama dan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, memuat 

konteks kebolehan seorang wanita yang hamil akibat pemerkosaan untuk 

                                                           
60 Ibid.  
61 Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi 



73 
 

 

menggugurkan kandungannya dan terdapat pula syarat-syarat yang berlaku 

untuk melakukan aborsi tersebut, bolehnya melakukan aborsi akibat 

pemerkosaan adalah saat kehamilan tersebut maksimal berusia 40 hari. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi dijelaskan terkait prosedur dalam pelaksanaan aborsi: 

a. dilakukan oleh dokter yang ahli di bidangnya. 

b. Rumah Sakit yang mendapat persetujuan dari Menteri. 

c. diminta atau disetujui oleh perempuan hamil tersebut, namun jika 

perempuan hamil tersebut tidak bisa memberi sebuah persetujuan 

maka keluarganya boleh memberikan persetujuan tersebut. 

d. tidak membeda-bedakan pasien. 

e. tidak mengharapkan upah atau imbalan rupiah. 

Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Masruchah 

mengatakan isu aborsi ini sebetulnya sudah diperdebatkan sejak lama. 

Meski begitu, Masruchah mengajak publik untuk melihat kasus 

pemerkosaan dari sudut pandang korban. Ada beban psikologi yang 

dialami korban pemerkosaan. Untuk itu, dia setuju dan menghormati 

keputusan pemerintah yang menelurkan peraturan terkait aborsi. Karena 

menurutnya aborsi mencakup hak personal dan politik. Namun, Masruchah 

menambahkan bahwa pelegalan aborsi ini harus diikuti oleh mekanisme 

yang jelas dengan melibatkan lembaga terkait, seperti kepolisian, 

kementrian kesehatan, dan rumah sakit.
62
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 https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/modul  

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/modul
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Hal yang sama juga dikatakan Mantan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan Linda Gumelar. Para perempuan yang hamil akibat 

pemerkosaan, akan memiliki trauma berkepanjangan. Apalagi jika korban 

masih di bawah umur mereka tidak siap mempunyai anak. Masalah tak 

berhenti sampai di situ saja. Anak yang lahir dari hasil pemerkosaan pun 

akan menjadi korban ketika lahir karena sang ibu tak menginginkan 

kehadirannya.
 63 

Menurut A.A. Oka Dhermawan, dalam hal tindakan aborsi ini 

seharusnya wanita korban perkosaan wajib mendapat perlindungan hukum 

jika melakukan tindakan aborsi. Hal ini dikarenakan dampak yang 

ditimbulkan atas bayi yang tidak diinginkan tersebut bisa menimbulkan 

trauman yang berkepanjangan. 

Dia menjelaskan, kasus aborsi pada wanita hamil akibat perkosaan 

memiliki “karakteristik” tersendiri. Misalnya saja jika dilihat dari dampak 

yang ditimbulkan pasca perkosaan, ada korban yang menutup diri dari 

lingkungan, ada yang mengalami stres, bahkan ada yang ingin bunuh 

diri.
64

 Tidak dapat dipungkiri, bahwa aborsi memang merupakan perbutan 

yang melanggar hukum. Namun untuk kasus ini, Oka memiliki 

pertimbangan lain. Menurutnya, aborsi yang dilakukan oleh korban 

perkosaan merupakan akibat kejahatan dari peristiwa yang dialami dan dia 

memiliki alasan untuk itu. 
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 https://www.kpai.go.id/berita/kpai-pro-kontra-aborsi -legal-aturan -ini-terbungkus-
dalam-pp-nomor-61-tahun-2004  

64 AA. Oka Dhermawan, Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban 

Perkosaan (Jakarta: Prambanan Agung Law Firm, 2006) 

https://www.kpai.go.id/berita/kpai-pro-kontra-aborsi%20-legal-aturan%20-ini-terbungkus-dalam-pp-nomor-61-tahun-2004
https://www.kpai.go.id/berita/kpai-pro-kontra-aborsi%20-legal-aturan%20-ini-terbungkus-dalam-pp-nomor-61-tahun-2004
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BAB IV 

ANALISIS MAS}LAH}AH  TERHADAP FATWA TENTANG  

TINDAKAN ABORSI AKIBAT PERKOSAAN 

 

A. Analisis Tingkatan Mas}lah{ah dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 

tentang Aborsi 

Sebelum menganalisis tentang tingkatan mas}lah{ah dalam Fatwa MUI 

terkait aborsi akibat perkosaan, penulis terlebih dahulu akan memaparkan latar 

belakang munculnya fatwa tersebut. Bahwasanya MUI menetapkan fatwa 

tentang aborsi dikarenakan adanya suatu problematika yang telah dihadapi 

oleh masyarakat, yakni aborsi ilegal yang dilakukan oleh masyarakat yang 

tidak memiliki kompetensi dan tanpa memperhatikan tuntunan agama 

sehingga tindakan aborsi tersebut menimbulkan bahaya bagi ibu yang 

mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Baru kemudian MUI 

menetapkan fatwa tentang hukum aborsi bagi korban perkosaan sekaligus 

menjelaskan serta menjabarkan macam-macam aborsi yang boleh dilakukan 

yaitu aborsi karena ada d}aru>rah ataupun h}a>jah.1 

Sebagaimana penulis sebutkan dalam BAB III sebelumnya pemerkosaan 

adalah suatu tindakan kriminal untuk melakukan hubungan seksual dengan 

pemaksaan. sebagai salah satu bentuk kekerasan, baik dilakukan dengan cara 

halus maupun kasar akan menimbulkan dampak bagi korbannya. Pemerkosaan 

meninggalkan luka bagi para korbannya yang tidak diketahui kapan bisa 

                                                           
1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi. 
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diobati, baik luka fisik maupun psikologis apalagi ketika korban ternyata 

hamil akibat kejadian tersebut maka dampak yang ditimbulkan akan 

bertambah pula.  

Belum hilang stress akan kejadian itu para korban pemerkosaan harus 

dihadapkan dengan masalah yang sulit lainnya; Pertama, masalah 

menghentikan kehamilan tersebut dengan jalan melakukan aborsi dan kedua, 

meneruskan kehamilan hingga anak itu lahir dan membesarkan anak meskipun 

itu merupakan beban berat bagi wanita (korban pemerkosaan) karena anak 

tersebut adalah anak hasil dari pemerkosaan. 

Namun keputusan untuk melakukan aborsi itu bukanlah hal yang ringan, 

selain karena pandangan negatif lingkungan yang akan membayang-bayangi 

para korban (pelaku aborsi), apabila aborsi dilakukan di negara yang tidak 

melegalkan atau melarang tindak aborsi maka berbagai aspek harus 

dipertimbangkan dari aspek agama, hukum, pelayanan medis ataupun dari 

aspek moral.  

Aborsi jika dikaitkan dengan maqas}id shari>’ah maka aborsi berkaitan 

dengan keturunan (h}ifz} al-nasl) dan jiwa (h}ifz} al-nafs). perbuatan aborsi 

termasuk dalam pembunuhan (penghilangan nyawa janin) yang menciderai 

lima hal pokok (al-mas}a>li>h} al khamsah).
2
 Dalam hukum pidana Islam, aborsi 

yang dikenal sebagai tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan 

terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan 

                                                           
2 Rohidin, “Pengaturan Aborsi Korban Perkosaan Berbasis pada Prinsip Maslahah,” 

Pandecta, Vol 10. No 2, (December 2015), 270. 
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terpisahnya janin dari ibunya,
3
 perbuatan tersebut bisa dianggap pelanggaran 

pidana (jina>yah). 

Selain itu tindakan aborsi sendiri juga mengandung mafs}adah di 

dalamnya bagi si ibu, karena dapat mengganggu sistem reproduksi. Ulama 

madhhab sepakat mengatakan, bahwa aborsi adalah perbuatan aniaya dan 

sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan 

yang benar, seperti idikasi medis yang mengancam nyawa si ibu, maka 

menurut agama aborsi ini diperbolehkan. Beberapa di antaranya adalah 

keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan, sementara ia sendiri 

sedang menyusui bayinya. Dalam keadaan demikian, dia atau suaminya tidak 

mampu membayar air susu lain. Alasan lain adalah ketidakmampuan ibu 

menanggung beban hamil, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh.
4
  

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia dalam 

fatwanya tentang aborsi menyebutkan kebolehan aborsi akibat perkosaan 

sebelum janin berusia 40 hari, yaitu sebelum terjadinya implantasi blastosis 

pada dinding rahim ibu (nidasi). Kebolehan aborsi menurut fatwa MUI 

dikarena adanya uzur, baik bersifat d}aru>rah ataupun h}a>jah. Aborsi bagi korban 

perkosaan menurut fatwa MUI dianggap termasuk keadaan h}a>jah yang apabila 

tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan 

berat.
5
  

                                                           
3
 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2004), 225. 
4 Maria Ulfah Ansor, dkk, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer (Jakarta: Balai 

Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 126-127. 
5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Aborsi. 
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Dengan pertimbangan bahwa kehamilan akibat perkosaan akan memper-

parah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat 

akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan 

berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban, karena 

sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap 

kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi.
6
 Terlebih lagi 

apabila ia melanjutkan kehamilannya sampai melahirkan, ia akan lebih 

menerima dampak psikis dan sosial yang buruk karena membesarkan anaknya 

tanpa sosok ayah untuk sang anak. 

Metode yang ditempuh oleh komisi fatwa MUI bukanlah merupakan 

metode baru. MUI hanya mengikuti tradisi yang lazim dilakukan oleh fuqaha>’  

terdahulu dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.
7
 Dalam Pedoman 

Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997, 

disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum yang 

mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. 

Dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-

Qur’a>n, h}adi>th, ijma’, qiya>s dan dalil lain yang mu’tabar.8 

Apabila melihat dampak pemerkosaan yang dipaparkan di atas dan 

pertimbangan MUI dalam menetapkan fatwa, persoalannya kemudian apakah 

tingkatan mas}lah{ah dalam ketentuan aborsi tentang perkosaan yang ditetapkan 

oleh MUI? 

                                                           
6 Penjelasan Atas PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 
7 Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum 

Islam, Cet. Pertama (Pekanbaru: Susqa Press, 1994), 214. 
8 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. 
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Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya 

(manfaat dan mafs}adahnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan 

pokok kemas}lah{atan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi 

kehidupan manusia. Dalam konsep mas}lah{ah, fiqh mempertimbangkan tiga 

tingkatan terkait dengan konsep kemas}lah{atan tersebut, yakni mas}lah{ah 

d}aru>ri>yah, h}a>ji>yah, tah}si>ni>yah.  Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat 

kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat dalam 

kepentingannya, manakala kemas}lah{atan yang ada pada masing-masing 

peringkat itu satu sama lain bertentangan. Maka peringkat d}aru>ri>yah 

menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat h}a>ji>yah, kemudian disusul 

peringkat tah}si>ni>yah. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat 

ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat 

pertama.
9
 

Yang dimaksud dengan memelihara kemas}lah{atan d}aru>ri>yah adalah 

memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pokok bagi kehidupan 

manusia. Kebutuhan yang pokok itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta dalam batas tidak sampai terancam eksistensinya kelima 

pokok itu. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan 

itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal pokok (al-m}as}alih al-

khamsah). 

Sementara untuk mas}lah}ah h}a>ji>yah yang tingkatannya berada di bawah 

mas}lah}ah d}aru>ri>yah, berkaitan dengan penyempurna kemaslahatan pokok. Dan 

                                                           
9 Maltuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 15. 
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apabila mas}lah}ah ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul 

adalah berupa kesulitan-kesulitan (mashaqqah) hidup. Sedangkan pada 

mas}lah}ah tah}si>ni>yah adalah kebutuhan yang menunjang martabat seseorang 

dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan sesuai dengan kebutuhan.
10

 

Pada hakikatnya baik mas}lah{ah d}aru>ri>yah, h}a>ji>yah, maupun tah}si>ni>yah.  

dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang 

tersebut di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. 

Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan kebutuhan primer, yang 

kalau kelima kelompok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya 

eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat 

dikatakan sebagai kebutuhan sekunder, artinya kalau kelima hal dalam 

kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, 

melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. 

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya 

menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi 

mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat pelengkap.
11

 

Dalam menentukan kemad}aratan yang membolehkan hal-hal yang 

dilarang, perlu dipahami mendalam. Menurut Jaih Mubarak pengertian 

kemad}aratan harus diperjelas agar manusia tidak seenaknya melakukan 

                                                           
10 Ibid., 30-35. 
11 Andi Mutia Pilka, Analisis Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 

Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif  Kasim, 2012), 87. 



81 
 

 

perbuatan yang diharamkan dengan alasan terpaksa atau d}aru>rah.
12

 Muchlis 

Usman memberikan batasan terhadap ukuran kemad}aratan yaitu suatu hal 

yang mengancam eksistensi manusia berkaitan dengan lima hal pokok (al-

m}as}alih al-khamsah) yaitu agama (h}ifz} al-di>n), jiwa (h}ifz} al-nafs), akal (h}ifz} 

al-‘aql), keturunan (h}ifz} al-nasl) dan harta benda (h}ifz} al-ma>l). Dengan 

demikian d}aru>ra>t itu terkait dengan mas}lah}ah d}aru>ri>yah, bukan h}a>ji>yah 

maupun tah}si>ni>yah.
13

  

Trauma psikologis dan sosial (kemad}aratan) yang dialami korban 

perkosaan merupakan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis 

Ulama Indonesia dalam menentukan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan. 

Hukum Islam sendiri mengatur terhadap hal-hal yang memad}aratkan dapat 

membolehkan hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana qa>’idah fiqh di bawah 

ini: 

 الضَُّرْ رَاُتْتُِبْيُحْاْلَمْحظُْورَاتِْ
Artinya: “Keadaan d}aru>rat membolehkan hal-hal yang dilarang 

(diharamkan).”
14

 

 

Aspek mad}a<rah tersebut di antaranya adalah kehamilan akibat perkosaan 

yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini 

didasarkan pada alasan bahwa faktor fisik dan psikis tidak dapat dipisahkan, 

keduanya harus menjadi ukuran dalam mempertimbangkan bahaya atau 

tidaknya seseorang. Dalam kondisi d}aru>rat yang mengancam jiwa atau 

                                                           
12 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2002), 150. 
13 Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2004), 134. 
14 Ibid., 135. 
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anggota tubuh, bagi perempuan korban perkosaan jiwanya terancam karena 

menanggung beban trauma psikologis. Namun ancaman jiwa ini tidak sampai 

mengakibatkan kematian. Lebih kepada menanggung beban trauma psikologis 

karena telah diperkosa dan hamil.  

Menurut penulis dampak perkosaan seperti disebutkan di atas lebih 

merujuk pada uzur yang bersifat h}a>jah, yaitu uzur yang menimbulkan 

kesulitan-kesulitan hidup (mashaqqah). Karena dalam kasus pemerkosaan, 

perempuan korban perkosaan merasakan kesulitan hidup karena beban trauma 

psikologis yang ditanggungnya. Sedangkan tindakan aborsi yang dilakukan 

bertujuan untuk menghilangkan/meringankan dampak perkosaan (mashaqqah) 

yang dialami, agar korban merasa lebih baik dalam menjalankan hidup. 

Sehingga relevan jika kondisi aborsi dalam kasus korban perkosaan 

dimasukkan dalam kategori mas}lah}ah h}a>ji>yah.15
 

Akan tetapi dalam kasus perkosaan yang mengakibatkan korban 

mengalami tekanan mental dan trauma berat hingga memiliki pemikiran untuk 

mengakhiri hidup, tentu kondisi ini dapat dikategorikan dalam uzur yang 

bersifat d}aru>rah. Sebab dampak tersebut dapat mengancam eksistensi kelima 

hal pokok (al-m}as}alih al-khamsah), yaitu mengancam pemeliharaan atas jiwa 

(h}ifz} al-nafs) dan akal (h}ifz} al-‘aql) sendiri. Karena suatu keadaan h}a>jah dapat 

menduduki d}aru>rah sesuai kadar kedaruratannya, seperti disebutkan dalam 

qa>’idah fiqh di bawah ini: 

                                                           
15 Sabarudin Ahmad, “Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi),” eL-Mashlahah, 

Vol.8, No.2 (2018), 171 
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 ةُِْر رَْضَّْلَقْدْتَ ْنزُِلَْمْنزَِلَةْااْْلَاَْجُةْ
Artinya: “H}a>ja>h terkadang dapat menduduki keadaan d}aru>ra>t.”16

 

 

َْىارُِْرِْبَتدَْدَّْتَْت ُُْْرْ رَاتُْالضَّْ
Artinya : ‚Keadaan d}aru>ra>t itu ditentukan ukurannya menurut 

kadarnya‛ 
 

Menurut analisis penulis fatwa tentang aborsi akibat perkosaan masuk 

dalam peringkat h}a>jah, bahkan dapat menduduki d}aru>rah ketika mengancam 

eksistensi lima hal pokok (al-m}as}alih al-khamsah), yaitu mengancam 

pemeliharaan atas jiwa (h}ifz} al-nafs) dan akal (h}ifz} al-‘aql). 

B. Analisis Kekuatan Mas}lah{ah Fatwa MUI dalam Membenarkan Tindakan 

Aborsi Akibat Perkosaan 

Semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung mas}lah{ah yang 

nyata, Allah SWT menegaskan bahwa ajaran Islam merupakan rahmat, obat 

penyembuh dan petunjuk. Tidak satupun hukum yang dalam Islam kecuali 

mengandung mas}lah{ah bagi umat manusia, yang tercakup dalam memelihara 

lima hal pokok, sebagaimana telah diuraikan di muka. Dalam mewujudkan 

kemas}lah{atan demi terealisasinya kebutuhan manusia dengan cara 

terpeliharanya kebutuhan yang bersifat d}aru>ri>yah, h}a>ji>yah serta tah}si>ni>yah.  

Seperti disebutkan di atas pembagian tingkatan dalam mas}lah{ah berdasar 

tingkat kepentingan dalam menjaga hajat hidup umat manusia. Kemudian 

suatu kemas}lah{atan yang bersifat h}a>ji>yah berada pada tingkatan kedua tepat di 

bawah d}aru>ri>yah, karena urgensi mas}lah{ah h}a>ji>yah tidak sampai mengancam 

lima hal pokok (al-m}as}alih al-khamsah).  

                                                           
16 Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, 134.. 
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Tujuan dishariatkan mas}lah}ah h}a>ji>yah bagi kehidupan manusia ialah 

segala sesuatu yang oleh hukum shara‟ dimaksudkan untuk menghilangkan 

mashaqqah. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan 

manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. 

Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya 

dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.
17

 

Guna mewujudkan dan melestarikan mas}lah}ah h}a>ji>yah, Islam 

mensyariatkan berbagai macam hukum seperti, dalam bidang ibadah Islam 

mensyariatkan rukhs}ah (dispensasi) untuk menghindari kesulitan. sedang 

dalam hukum pidana, Islam mensyariatkan bahwa h}udu>d dapat ditolak dengan 

adanya shubhat. demikian pula diya>t dalam pembunuhan tidak disengaja 

sebagai bentuk keringanan bagi pelakunya. 

Perihal keabsahaan mas}lah}ah h}a>ji>yah sebagai dasar penetapan hukum 

Islam, dalam hal ini al-Ghaza>li> menjelaskan.  

اادةْبشْملْيعتضدوزْاْلكمْمبرَجردهْإنُْياقعِْفْالرتبتنيْاألْخرتنيْالْالْو
أماالواقعِْفْرتبةْالضر راتْْ....ْريْجمرىْ ضعْالشرعْبلرأيألنوُْيْأال
ْجمتادْدِفْأنْيؤديْإليوْاجتاابعدفال

Artinya: “Mas}lah}ah yang berada pada dua tingkatan terakhir (h}a>ji>yah 

dan tah}si>ni>yah) tidak boleh berhukum semata-mata 

dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu 

karena hal itu sama saja dengan membuat shara‟ (hukum) 

dengan pendapat semata,... sedangkan mas}lah}ah yang 

berada pada tingkatan d}aru>ri>yah, maka tidaklah jauh 

berbeda bila ijtihad mujtahid menjadikannya sebagai 

pertimbangan hukum (h}a>ji>yah yang berlaku sebagaimana 

                                                           
17 Siroj, Paradigma Ushul Fiqh, 31. 
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d}aru>ri>yah dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum 

Islam oleh mujtahid)”.
18

 

 

Dari ungkapan al-Ghaza>li di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mas}lah}ah h}a>ji>yah dan tah}si>ni>yah tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penetapan hukum Islam, kecuali h}a>ji>yah yang mendekati tingkat d}aru>ri>yah. 

Mas}lah}ah h}a>ji>yah yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan h}ujjah 

(pertimbangan) penetapan hukum Islam.  

Kemudian kaitannya dengan fatwa MUI tentang tindakan aborsi bagi 

korban perkosaan seperti dibahas di atas menurut analisis penulis masuk 

dalam peringkat h}a>jah, bahkan dapat menduduki d}aru>rah ketika mengancam 

eksistensi lima hal pokok. Apabila kita tela‟ah kembali, tindakan aborsi 

sebagaimana disebutkan dalam BAB III termasuk dalam pembunuhan 

(penghilangan nyawa janin) yang menciderai salah satu dari lima hal pokok 

(al-mas}a>li>h} al-khamsah) yakni; membunuh keturunan (h}ifz} al-nasl) dan jiwa 

(h}ifz} al-nafs). Secara teori mas}lah}ah perbuatan semacam itu dikategorikan 

sebagai bentuk mafsadah pada peringkat d}aru>ri>yah.
19

 

Mengetahui peringkat mas}lah}ah dalam kelima pokok kemas}lah{atan di 

atas menjadi penting untuk dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. 

Ketika kemas}lah{atan yang satu berbenturan dengan kemas}lah{atan yang 

lainnya, dalam hal ini tentu peringkat pertama d}aru>ri>yah, harus didahulukan 

daripada peringkat kedua h}a>ji>yah, dan peringkat ketiga tah}si>ni>yah. Ketentuan 

                                                           
18 Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazâlî Tentang al-Maslahah al-Mursalah (Studi 

Eksplorasi Terhadap Kitab al-Mustashfâ min „Ilmi al-Ushûl Karya al-Ghazâlî),” Jurnal Fitrah, 

Vol. 01, No. 01 (Januari-Juni 2015), 61. 
19 Rohidin, “Pengaturan Aborsi Korban Perkosaan Berbasis pada Prinsip Maslahah,” 270. 
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ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk 

peringkat kedua dan ketiga manakala kemaslahatan peringkat pertama 

terancam eksistensinya. Jadi, harus didahulukan memelihara jiwa dalam 

peringkat d}aru>ri>yah daripada peringkat h}a>ji>yah. Begitu pula halnya dalam 

peringkat tah}si>ni>yah berbenturan dalam peringkat h}a>ji>yah harus didahulukan 

dari pada tah}si>ni>yah.
20

  

Dapat dilihat selanjutnya bila kemaslahatan d}aru>ri>yah dari lima hal 

pokok (al-mas}a>li>h} al khamsah) itu berbenturan, prioritas pertama yang harus 

dipelihara, yaitu agama (h}ifz} al-di>n), kemudian jiwa (h}ifz} al-nafs), setelah itu 

keturunan (h}ifz} al-nasl) serta akal (h}ifz} al-‘aql), dan terakhir harta (h}ifz} al-

ma>l). Dalam hal ini, ketika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama 

membahayakan, maka dapat memilih salah satu kondisi yang tingkat 

mafsadahnya paling ringan, sebagaimana qa>’idah fiqh mengatakan:  

َْررًاِْبْرِتَكاِبَْاَخفِِّاَماِاَذاتَ َعاَْرَضَْمْفَسَدَتِنُْر ِ َيْأَْ َظُمَااْضَْ
 

Artinya: ‚Apabila dua mafs}ada>h bertentangan, maka perhatikan mana 
yang lebih besar mad}arahnya dengan memilih yang lebih 
ringan mad}ara>h.‛ 

 
Berdasakan qa>’idah di atas, maka diharuskan untuk memilih tingkat 

mafs}adah yang paling ringan di antara tindakan aborsi karena perkosaan 

ataukah melanjutkan kehamilan dengan beban psikologis. Jika diteliti lebih 

mendalam, maka mafsadah aborsi akibat perkosaan lebih besar dampaknya 

daripada mafsadah yang ditimbukan dari melanjutkan kehamilan dengan 

beban psikologis. Adapun dampak adanya gangguan psikologis yang dialami 

                                                           
20 Ibid. 
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oleh korban perkosaan bisa diatasi dan diupayakan dengan cara pendampingan 

dan konseling, baik dari pihak keluarga korban, tim kesehatan, tokoh agama 

dan tim ahli konseling (konselor). Oleh karenanya, dipilihlah upaya 

melanjutkan kehamilan terhadap calon janin sebagai alternatif pemecahan 

masalah agar tidak menambah beban psikis dari ibu yang menjadi korban 

tersebut, sekaligus menghindari mafsadah, yakni dosa yang berupa 

pembunuhan (aborsi) yang sangat berpotensi membayang-bayangi kehidupan 

sang ibu di kemudian hari. Hal ini sebagaimana qa>’idah fiqh yang 

menyatakan: 

ُْقدِّمَْْْصَتَحةٌْمَْ ََْْمْفَسَدةٌْْتَ َعاَرضَْْفَِاَذاْْاملَصاِلحَِْْجْتبِِْْمنْاَْ َلِْسدِْ لَمفَاَْدْرءُْ
 َغالًِباَْسدَة  ف  المَ َدْفُعْ

 
Artinya: ‚Menolak kemafsa>dahan didahulukan daripada meraih ke 

mas}lah}atan, dan apabila berlawanan antara yang mafsa>dah 
dan mas}lah}ah maka yang didahulukan adalah menolak 
kemafsa>dahan.‛ 

 
Tetapi kemudian apabila korban mengalami tekanan mental dan trauma 

berat hingga memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup, pertimbangan 

demikian tidak dapat dipisahkan sebagai dasar pembentukan hukum dengan 

tujuan untuk mewujudkan kemas}lah}atan korban. Korban di sini merupakan 

ibu (al-as{l) dari janin sehingga harus dipertahankan dan harus dilindungi. Ibu 

telah memiliki tanggung jawab kemanusiaan terhadap keluarganya maupun 

masyarakatnya. Sementara janin belum memiliki tanggung jawab apapun.
21

  

                                                           
21 Titik Triwulan Tutik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan 

Tidak Diharapakan,” Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya. t.th), 23. 
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Dalam hal ini sifatnya memang relatif sekali, tidak bisa digeneralisir 

secara hitam putih karena kondisi yang dianggap mafsadah dan mas}lah}ah bagi 

seseorang belum tentu sama dengan kondisi mafsadah dan mas}lah}ah bagi 

orang lain. Tetapi di situlah sebenarnya justru terletak keunikan fiqh, bersifat 

relatif, memiliki fleksibilitas, sangat tergantung pada situasi dan kondisi 

bahkan niat yang melatar belakangi.
22

 

Berdasar analisa penulis tingkatan mas}lah}ah yang terdapat dalam fatwa 

tersebut tidak dapat membenarkan tindakan aborsi akibat perkosaan apabila 

termasuk keadaan h}a>ji>yah, karena pada umunya perbuatan aborsi dalam Islam 

termasuk dalam pembunuhan (penghilangan nyawa janin) dikategorikan 

sebagai bentuk mafs}adah pada peringkat d}aru>ri>yah. Jadi, harus didahulukan 

memelihara jiwa dalam peringkat d}aru>ri>yah daripada peringkat h}a>ji>yah. 

begitupula dalam peringkat h}a>ji>yah harus didahulukan dari pada tah}si>ni>yah.23
  

  

                                                           
22 Andi Mutia Pilka, Analisis Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 

Tentang Aborsi Akibat Pemerkosaan, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif  Kasim, 2012), 90.  
23 Ibid. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mas}lah}ah terhadap tindakan 

aborsi akibat perkosaan studi atas fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tentang 

aborsi, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan tingkatan mas}lah{ah dalam fatwa MUI nomor 4 tahun 

2005 tentang aborsi, penulis menyimpulkan bahwa aborsi akibat perkosaan 

dalam fatwa tersebut digolongkan dalam kategori uzur yang bersifat h}a>jah 

mendekati d}aru>rah, dengan alasan trauma psikologis dan sosial 

(kemad}aratan) yang dialami korban perkosaan lebih merujuk pada uzur 

yang bersifat h}a>jah, yaitu uzur yang menimbulkan kesulitan-kesulitan 

hidup (mashaqqah). Karena dalam kasus pemerkosaan, perempuan korban 

perkosaan merasakan kesulitan hidup karena beban trauma psikologis yang 

ditanggungnya. Sedangkan tindakan aborsi yang dilakukan bertujuan 

untuk menghilangkan/meringankan dampak perkosaan (mashaqqah) yang 

dialami, agar korban merasa lebih baik dalam menjalankan hidup. 

Sehingga relevan jika kondisi aborsi dalam kasus korban perkosaan 

dimasukkan dalam kategori mas}lah}ah h}a>ji>yah. Akan tetapi dalam kasus 

perkosaan yang mengakibatkan korban mengalami tekanan mental dan 

trauma berat hingga memiliki pemikiran untuk mengakiri hidup, tentu 

kondisi ini dapat dikategorikan dalam uzur yang bersifat d}aru>rah. Sebab 
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dampak tersebut dapat mengancam eksistensi kelima hal pokok (al-

m}as}alih al-khamsah), yaitu mengancam pemeliharaan atas jiwa (h}ifz} al-

nafs) dan akalnya (h}ifz} al-‘aql) sendiri.  

2. Aborsi akibat perkosaan dalam Fatwa MUI di atas, penulis klasifikasikan 

ke dalam kategori uzur yang bersifat h}a>jah mendekati d}aru>rah. Berdasar 

analisa penulis tingkatan mas}lah}ah yang terdapat dalam fatwa tersebut 

tidak dapat membenarkan tindakan aborsi akibat perkosaan apabila 

termasuk keadaan h}a>ji>yah, karena pada umunya tindakan aborsi seperti 

dijelaskan dalam Islam termasuk dalam pembunuhan (penghilangan nyawa 

janin), secara teori mas}lah}ah perbuatan semacam itu dikategorikan sebagai 

bentuk mafs}adah pada peringkat d}aru>ri>yah. Kemudian apabila terjadi 

pertentangan antara dua mafs}adah maka diharuskan untuk memilih tingkat 

mafs}adah yang paling ringan di antara tindakan aborsi karena perkosaan 

ataukah melanjutkan kehamilan dengan beban psikologis. Maka dipilihlah 

upaya melanjutkan kehamilan terhadap calon janin sebagai alternatif 

pemecahan masalah agar tidak menambah beban psikis dari ibu yang 

menjadi korban tersebut, sekaligus menghindari mafsadah, yakni dosa 

yang berupa pembunuhan (aborsi).  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis akan 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pentingnya perhatian dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap 

kasus aborsi akibat pemerkosaan. 



91 
 

 

2. Masyarakat dan keluarga hendaknya tidak mengucilkan para korban 

pemerkosaan. Karena dampak penderitaan yang ditanggung korban, aib 

yang harus diterima apa adanya dan malu dipublikasikan, dan sikap 

masyarakat yang memposisikan wanita yang hamil akibat pemerkosaan 

sebagai pihak yang dipermasalahkan. 

3. Korban pemerkosaan apabila hendak melakukan segala sesuatu hendaknya 

harus memikirkan dahulu apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya, 

misalnya, dalam hal aborsi akibat pemerkosaan, maka harus dipikirkan 

terlebih dahulu dampak aborsi tersebut. 
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