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ABSTRAK 

Purnama, Aprilian Galih Candra, 210111005.”Wakaf Berjangka dalam Undang-

undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Aspek Kemashlahatan)”. Skripsi. Progam Studi 
Akhwal Syakhsiyah. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing DR. Saifullah M.Ag. 

Kata Kunci:, Wakaf Berjangka,UU No. 41 Tahun 2004,  Aspek 

Kemashlahatan. 

Dalam masyarakat Indonesia mengenal wakaf masih dalam sebatas wakaf 

tanah untuk selamanya. Sebenarnya perkembangan wakaf modern sudah mulai 

berkembang dengan disahkanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf, dengan diperbolehkannya wakaf berjangka waktu tertentu dengan tujuan 

mengembangan wakaf produktif. Wakaf mulai dipraktekan pada abad 13 dengan 

masuknya Islam di Indonesia dalam penerapanya berupa tempat-tempat Ibadah 

masjid, mushola, langgar, suro dan semacamnya. Dalam perkembanganya mulai 

dikoodifikasi pada jaman penjajah Belanda dengan pencatatan wakaf kemudian 

terus muncul dalam peraturan-peraturan separti stadblad dijaman Belanda, 

Peraturan Pemerintah, undang-undang, Intruksi Presiden mulai tahun 1905-1991. 

Dengan lahirnya wakaf berjangka pada UU No. 41 Tahun 2004 merupakan 

pemikiran para ahli hukum Islam Indonesia dengan mempertimbangkan banyak 

hal termasuk aspek maslahat didalamnya yang meningkatkan kualitas Iman dan 

sosial umat Islam Indonesia. 

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: 1. Bagaimana 

perspektif  teori mas }lah}ah terhadap wakaf berjangka dalam UU No. 41 Tahun 

2004? 2. Bagaimana posisi mas }lah}ah wakaf berjangka dalam UU No. 41 Tahun 

2004 untuk mewujudkan Maqas }id Syariah ?. Adapun tujuan penelitian ini secara 

umum adalah untuk mengetahui secara jelas perpektif teori maslahah terhadap 

wakaf berjangka di Indonesia dalam UU No. 41 Tahun 2004 kaitanyan dengan 

maqas }id syariah.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library research) 

yaitu dengan jalan penelitian dengan sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini 

bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumem atau 

sumber tertulis berupa buku/ kitab, undang-undang, majalah, artikel, dan lain-lain 

yang sesuai dengan tema skripsi. Analisis yang digunakan dengan mengkaji aspek 

kemashlatan atas perspektif hukum Islam Indonesia. 

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan (1) aspek mas }lah}ah dengan 

lahirnya wakaf berjangka meningkatkan kesadaran dan kuantitas wakaf, serta 

meningkatkan kualitas iman dan sosial umat Islam Indonesia. (2) Dalam 

pelaksanaanya wakaf berjangka yang menghasilkan kemashlahatan bagi umat 

Islam Indonesia tergolong pada maqas }id al-Shari’ah bentuk hifz mal hajiyyah 

yang tidak bertentangan dengan maqashid syariah artinya masih relevan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Islam agama yang komprehensip (rahmatan lil a‟lamin) yang mengatur 

semua aspek kehidupan manusia. Islam dalam membentuk kemaslahatan selalu 

berorientasi pada kepentingan individu dan kepentingan bersama. Wakaf 

sebagai pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan, satu bentuk ibadah 

melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan 

kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur dalam syari‟at 

Islam adalah wakaf.
1
 

Wakaf tidak hanya bermanfaat bagi orang yang melakukannya 

(mendapatkan pahala dari Allah SWT), tetapi juga bagi orang lain. Dengan 

berwakaf, seseorang bisa berbagi rezeki yang didapatnya dengan orang lain. 

Selain itu dengan berwakaf, kita juga bisa meringankan beban orang lain, 

selain itu masih banyak lagi manfaat yang lain dari berwakaf.
2
 Secara bahasa 

mengenai wakaf para ahli fikih menggunakan dua kata yaitu habas dan wakaf, 

karena itu sering dipakai bentuk kata kerja dari habas adalah (habasa dan 

ahbasa) dan sedangkan untuk wakaf adalah awqafa, sedangkan jika dijadikan 

kata benda kata habas adalah ahbas dan mahbus, sedangkan untuk wakaf 

adalah awqaf. Dilihat dari definisi diatas keduanya mengandung makna al-

                                                           
1
 Usman Suparman,Hukum Perwakafan di Indonesi,(Jakarta :Dar al-Ulum 

Press.1994).hal, 1 
2
 M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2001),hal 12 
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imsak berarti menahan,  al-man’u berarti mencegah atau melarang, at-

tamakkust.
3
 

 Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Wakaf disyariatkan saat 

beliau hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang 

berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam ( fuqaha) tentang siapa yang 

pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Sebagian pendapat ulama 

mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah 

SAW. Beliau mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid. Kemudian 

ada pendapat sebagian ulama‟ yang mengatakan bahwa yang pertama kali 

melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Kemudian syariat 

wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang 

selanjutnya disusul oleh Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 

Mu‟adz bin Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam 

dan Aisyah isteri Rasulullah SAW.
4
  

 Dasar wakaf tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur‟an, namun 

beberapa ayat  Al-Qur‟an ada yang secara tersirat memberi petunjuk dan dapat 

dijadikan rujukan sebagai sumber perwakafan, antara lain
5
 : dalam surat Ali 

Imran ayat 92 berikut yang artinya :  

      
                                                           

3
 Mundzir Qahaf, manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta : Khalifa, 2005), hal 44-45, 

4
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, fiqih wakaf. 2007. Hal 5 

5
 Farid Wadjdy,Wakaf dan Kesejahteraan ummat, (Yogyakarta :pustaka pelajar,2007). 

hal, 31 
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“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan ( yang sempurna ) 

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja 

yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui “. 

Dalam Hadist terdapat dalam  Rasulullah yaitu Dari Ibnu Umar, ia berkata :   

ِِ َيْسَتْاِمُرُ ِفيَها فَ َقاَل يَاَرُسوَل  َْيبَ َر فَأََتى ال َعِن اْبِن ُعَمَر، أَْن ُعَمَر ْبَن اَخطَاِب أَصاَب أَْرًضا ِِ

ِ؟ قَاَل ِإْن ِشْئَت  ُ َفَما تَْأُمرُِب ْ ُأِصْب َمااً َقط أَنْ َفَس ِعِْدي ِمْ ََ َْيبَ َر  ِي َأَصْبُت أَْرًضا ِِ اه ِإ

ُ اَ يُ َباُع َواَ يُوَُب َواَ يُوَرُث  َوَتَصدَق  َا ُعَمَر أَن َا قَاَل فَ َتَصدَق ِِ َحَبْسَت َأْصَلَها َوَتَصدْقَت ِِ

َا  ِِ الُفَقرَاِء َوِِ اْلُقْرََ َوِِ اْلريقَا ِب َوِِ َسِبيِل اه َواْبِن َسِبيِل َوالضْيِف َاُجَاَح َعَلى َمْن  ِِ

َر ُمَتَمويلٍ  َها بِاْلَمْ ُروِو َويُْطِ َ  َ ي ْ َروا البخاريَُولِيَ َها أَْن يَْأُ َل ِم ْ  

 “Dari Umar RA. Bahwa Umar bin Khatthab mendapatkan bagian tanah 

Khaibar, kemudian menemui Nabi SAW untuk meminta arahan. Umar 

berkata, ya Rasulallah, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang 

sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang engkau 

sarankan kepadaku dengan kekayaan itu ?Nabi bersabda, jika mau, kau bisa 

mewaqafkan pokoknya dan bersedekah denganya. Lalu Umar menedekahkan 

tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak 

diwariskan. Umar mensedekahkan tanahnya untuk orang-orang faqir, 

kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak 

berdosa bagi orang yang mengelolanya jika mencari atau memberi makan 

darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun ” ( HR. Bukhari ). 

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari Hukum Islam, oleh 

karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan 

perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari 

pembicaraan tentang konsep wakaf menurut Hukum Islam. Namun dalam 
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penerapanya para ulama‟ berbeda pendapat. Para ulama‟ berbeda pendapat 

walaupun pengambilan dasar sama namun dalam penafsiranya berbeda.  

Seperti halnya dari definisinya terdapat ada dua klasifikasi mengenai waktu 

berlangsungnya wakaf. Pertama, pendapat jumhur Ulama‟ yang didalamnya 

ada pendapat dari madzab Syafi‟i dan madzab Hambali bahwa, wakaf 

berlangsung untuk selamanya artinya harta benda wakaf telah berpindah 

kepemilikan dari milik pribadi ke kepemilikan umum atau milik Allah, serta 

dapat diartikan wakaf tidak bisa ditarik kembali oleh wakif (orang yang 

mewakafkan hartanya) atau orang lain (keluarga, kerabat, ahli waris dll.).  

Kedua menyatakan kebolehan harta benda wakaf ditarik kembali, pendapat dari 

Mazhab Maliki dan Siah Imammiyah berpendapat bahwa wakaf itu tidak 

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif (pewakaf) , namun 

wakaf tersebut mencegah wakif (pewakaf) melakukan tindakan yang dapat 

melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut, ini artinya boleh mewakafkan 

sampai batas waktu tertentu dan boleh juga mengabadikanya. Syaratnya harta 

yang diwakafkan itu akan kembali pada Wakif atau ahli warisnya jika yang 

menerima telah meninggal dunia. Walaupun keduanya pasti tidak lepas dari 

tujuan utama (maqas }id syariah) wakaf untuk mensejahterakan umat Islam. 

Sebagai suatu agama yang mempunyai konsep rohmatan lil a‟lamin, Islam 

selalu mempertimbangkan aspek manfaat  bagi kepentingan umat. Segala 

sesuatu perbuatan mukalaf diatur dalam hukum Islam yang berujuan 

menciptakan maslahat bagi umat. Maslahat sendiri biasa dipahami dengan 

menolak kemafsadatan dan menarik kemanfaatan, penetapan hukum Islam 
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dengan asas maslahat sendiri untuk mencapai tujuan syari‟at oleh karena itu 

akan tercipta suatu fleksibelitas hukum Islam dalam perkembangan zaman.  

Begitu juga dalam perkembangan hukum wakaf, hukum Islam harus terus 

mengiringi perkembangan konsep wakaf yang terus berkembang untuk 

menjawab tantangan zaman yang berubah, seperti halnya konsep wakaf dalam 

di Indonesia. 

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak 

agama Islam masuk Indonesia pada pertengahan abad ke-13 M atau kurang 

lebih 800 tahun yang lalu hingga sekarang, yang merupakan salah satu sarana 

keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Wakaf telah 

banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam 

pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya 

sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan 

Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf pada 

masa itu. 

Sedangkan wakaf dalam masa penjajahan, secara garis besar syar‟i tidak 

ada perubahan tetap berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari kitab syafi‟i 

seperti pengaturan wakaf pada masa sebelum kedatangan kaum penjajah. 

Namun untuk pengaturan wakaf dalam pelaksanaanya dikeluarkan berbagai 

peraturan tentang wakaf, antara lain
6
: surat edaran sekretaris goverment 

No.435 tahun dalam Bijblad 1905 No. 6196, kemudian No. 1361/A dalam  

                                                           
6
 Abdul manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta:Kencana Prenad Media, 

2006)hal, 249 
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Bijblad 1931 No. 125/A, kemudian No. 3088/A dalam Bijblad No. 13390 

tahun 1934, kemudian No. 1273/A dalam Bijblad No. 13480 tahun 1935. 

Kemudian muncul peraturan tantang wakaf setelah kemerdekaan RI. Antara 

lain dalam Peraturan Pememerintah No. 28 tahun 1977 kemudian muncul lagi 

dalam Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 (KHI bab III tentang Perwakafan),  

pada intinya yang dimaksud Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 

kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda 

miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan 

ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Didalamnya 

adanya perpindahan hak dari harta benda milik wakif kepada hak Allah untuk 

kepentingan umat sesuai dengan ajaran Islam untuk selamanya. 

Kemudian dengan adanya perkembangan zaman dan pemikiran para 

pemikir modern Islam Indonesia munculah peraturan mengenai wakaf dengan 

disahkanya Undang-undang  No. 41 tahun 2004 yang menyatakan didalamnya, 

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 

syariah.
7
 

Dari uaraian diatas terkandung rangkaian historis munculnya peratuaran 

yang sah di Indonesia mengenai wakaf, secara substansi arti dari wakaf setiap 

lahirnya regulasi tentang wakaf tidaklah berbeda dari wakifnya, pentasarufan 

                                                           
7
 Lampiran Pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
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wakaf, tetapi adanya penambahan dengan diperbolehkanya wakaf berjangka 

waktu tertentu. Hukum kebolehan wakaf berjangka merupakan produk hukum 

dari pemikiran para fuqaha Indonesia denngan mempertimabangkan banyak hal 

termasuk aspek maslahah didalamnya. 

 Untuk itu kebolehan wakaf dalam waktu tertentu ini memunculkan 

ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam latar belakang yang 

menjadi landasan kemunculan wakaf berjangka dalam hukum positif di 

Indonesia dalam aspek kemashlahtan bagi umat Islam Indonesia. untuk itu 

penulis mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai Wakaf Berjangka dalam 

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Aspek Kemaslahatan). 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat 

pertanyaan-pertanyaam apa saja yang ingin dicarikan jawabanya
8
,  maka dari 

pemaparan diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam penilitian ini 

adalah : 

a. Bagaimana perspektif  teori mas }lah}ah terhadap wakaf berjangka dalam 

Undang-undang No. 41 tahun 2004? 

b. Bagaimana posisi mas }lah}ah wakaf berjangka dalam Undang-undang 

No. 41 Tahun 2004  untuk mewujudkan Maqas }id shariah? 

 

 

                                                           
8
  Jujun S. Suriasumantri, Filsafat IlmuSebuah Pengantar Populer.(Jakarta : Pustak Sinar 

Harapan,1993), hal, 312 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam wakaf berjangka di 

Indonesia dalam aspek kemaslahatan umat. 

2. Untuk mengetahui terpenuhinya Maqas }id Shariah dengan munculnya 

aspek mashlahah bagi umat Islam Indonesia. 

D. Kegunaan Penelitian 

Harapan penulis, dengan penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat 

dan berguna khususnya bagi penulis dan masyarakat umum pada umumnya, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta 

acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan 

dengan wakaf dan mengetahui bahwa wakaf berjangka dibolehkan dan 

sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi 

penelitian lebih lanjut. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan wakaf, tidak hanya bagi wakif yang mewakafkan 

hartanya untuk selamanya, tapi juga bagi kalangan umum yang ingin 

mewakafkan hartanya untuk jangka waktu tertentu, Serta bagi peneliti 
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dan masyarakat untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam 

menyikapi aspek kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia 

diperbolehkan wakaf bejangka di Indonesia. 

E. Penegasan Istilah  

Agar terdapat kejelasan pengertian dal am penelitian ini dan supaya 

terhindar dari kerancuan atau kesalahan penafsiran istilah yang digunakan  

dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan  

penjelasan dan penegasan istilah sebagai berikut : 

1. Wakaf berjangka 

Wakaf berjangka adalah perbuatan hukum wakif (orang yang 

berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syariah.
9
 

2. Maslahat  

Maslahat adalah medatangkan kemanfaatan yang menghasilkan 

kebajikan umum bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat 

Islam pada khususnya serta menolak mafsadah yang mendatangkan 

kemadharatan bagi manusia pada umumnya dan bagi umat islam 

khususnya. 

 

 

                                                           
9
 Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat,(Yogyakarta :Graha Ilmu, 2007), hal  21.  
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F. Kajian Pustaka 

Dari pemaparan singkat mengenai penelitian yang hendak dilakukan 

dengan judul” Wakaf Berjangka dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 

(Study Aspek Kemaslahatan)” tersebut peneliti harus menghindari 

pengulangan atau duplikasi atau plagiat karya yang telah ada. Wakaf  

merupakan permasalahan yang sudah sering untuk kembali diperbincangkan, 

mengingat sudah banyak sekali tulisan-tulisan yang mengangkatnya, antara 

lain:  

Mochammad Taufik Hidayat (IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2008) 

menyusun skripsi dengan bahasan yang berjudul, Relevansi Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang RI Tahun 2004 dengan pendapat imam Malik tentang wakaf 

berjangka waktu, akan tetapi meski terkait penelitian diatas hanya terbatas 

mendiskripsikan ketentuan wakaf berjangka menurut pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang No. 41 Tahun 2004 dan menurut pendapat Imam Malik tentang wakaf 

berjangka waktu, kemudian mengkomprasikan kedua pandangan tersebut yang 

hasilnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Taufik Hidayat 

(2008), lebih menekankan pada aspek hubungan atau keterkaitan dari ketetapan 

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 41Tahun 2004 dengan pendapat imam 

Malik tentang wakaf berjangka waktu. Yakni persamaan dari segi tujuan wakaf 
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yang keduanya sama-sama ditujukan untuk kepentingan umum atau ibadah 

dijalan Allah. sedangkan perbedaannya terletak pada jangka waktu.
10

  

Nuzulul Ihsan (C01 303006 IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2009) 

yaitu ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Pelaksanaan Ikrar Wakaf 

Uang Yang Diperuntukkan Pelebaran Masjid Menurut Undang-Undang No. 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf‛. Yang hasilnya lebih menekankan pada 

perubahan pelaksanaan ikrar wakaf uang yang diperuntukkan pelebaran masjid 

menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.
11

  

Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Sugianto (Co.1.3.93.089 

IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2000) yaitu Konsep Perwakafan Syafiiyah 

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang hasilnya lebih menekankan pada 

eksistensi sistem perwakafan madzhab Syafii yang diakumulasikan dalam 

Kompilasi Hukum Islam.
12

 

 Lukluk Annisa (210108012 STAIN Ponorogo tahun 2012) yaitu, 

panndangan ulama‟  Nahdatul Ulama‟ dan Muhamadiyah Kabupaten Madiun 

tentang wakaf berdurasi, yang pembahasanya menekankan pendapat ulama‟ 

                                                           
10

 Mochamd Taufik Hidayat, ‚Relevansi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 2004 

dengan Pendapat Imam Malik Tentang Wakaf Berjangka waktu‛ (skripsi--, IAIN, Sunan Ampel, 

Surabaya, 2008 
11

 Nuzulul ihsan, ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Pelaksanaan Ikrar Wakaf 

Uang yang di Peruntukkan Pelebaran Masjid Menurut Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf‛, ( Skripsi : IAIN, Sunan Ampel, Surabaya, 2009) 

12
 Tri sugianto, ‚Konsepsi Perwakafan Syafiiyah dalam Kompilasi Hukum Islam‛, (Skripsi 

:IAIN, Sunan Ampel Surabaya, 2000) 
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NU dan Muhamadiyah menyatakan wakaf berdurasi tidak sesuai dengan 

hukum Islam.
13

 

Sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak bermaksud mengulangi kajian 

wakaf terutama wakaf dengan jangka waktu tertentu yang sebelumnya sudah 

dibahas, tidak mengulang permasalahan yang sudah diteliti diatas tetapi 

peneliti lebih terfokus mengkaji wakaf berjangka dalam hukum Islam dengan 

teori maslahat untuk umat Islam di Indonesia. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitiana kepustakaan (Library 

research) yaitu dengan jalan penelitian dengan sumber-sumber tertulis, maka 

penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengkaji dokumem atau sumber tertulis berupa buku/ kitab, undang-undang, 

majalah, artikel, dan lain-lain. 

Pengkajian dan penelaah pustaka ini diharapkan mampu 

mengungungkap, mendiskripsikan dan menganalisis dengan teori maslahat 

dari segi hukum Islam terhadap munculnya wakaf berjangka di Indonesia. 

2. Sumber Data 

Dalam proses penelitian untuk mendapatkan informasi atau data 

bahasan penulis membagi sumber data menjadi dua, yaitu : 
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 Lukluk Annisa, pandanagn Ulama’ Nahdatul Ulama’ dan Muhammadiyah Kabupaten 
Madiun tentang Wakaf Berdurasi, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012) 
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a. Data Primer 

Sumber data primer penelitian ini dari Undang-undang No. 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagai rujukan utama karena penelitian 

bersifat normatif (mengkaji perundang-undangan). 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dari data ini adalahdari buku terbitan Direktorat 

pemberdayaan wakaf  Departemen Agama RI (strategi pengenbangan 

wakaf, paradigma baru wakaf Indonesia) dan MukhlisinMuzarie Hukum 

Perwakafan dan Implemantasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

selain itu semua buku yang terkait yang menjelaskan tentang wakaf, 

khususnya yang berkaitan dengan wakaf dan wakaf berjangka. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Karena penelitian ini merupakan penelitian  kajian wakaf berjangka 

dalam perspektif hukum Islam mengenai wakaf berjangka dalam aspek 

kemaslahatan bagi umat Isalam dengan menggunakan metode penelitian 

Library Research. Dalam hal ini menggunakan kepustakaan meliputi 

didalamnya seperti buku-buku, kitab, skripsi, tesis, makalah, majalah, surat 

kabar, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan tema wakaf berjangka 

perspaktif hukum Islam dalam aspek kemaslahatan bagi umat Isalm di 

Indonesia. 
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4. Metode Anilisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data yang ada di analisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari pengumpulan data yang ada jumlahnya 

cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan terinci, semakin 

dalam dan jauh dalam penelitian maka semakin banyak, komplek dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukuan analisis data dengan reduksi 

data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas,danmempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, danmencarinya apabila 

diperlukan. 

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan 

yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada 

temuan. Oleh karena itu, apabila peneliiti dalam melakukan penelitian 

menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikennal, 

belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian 

peneliti dalam mereduksi data. 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.
14

 

Berkaiatan dengan wakaf berjangka perspektif hukum Islam dalam 

aspek kemaslahatan umat Islam. 

b. Data Display ( Penyajian Data ) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Penyajian data adalah menguraikan data dengan teks 

yang bersifat naratif dengan menyajikan data ini tujuannya adalah 

memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan bisa segera 

dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami. 

Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi. 

c. Conclution Drawing ( Verification ) 

Langkah ketiga yaitu mengambil kesimpulan. Kesimpulan 

dalam penelitian ini mengungkapkan temuan berupa hasil disripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa 

adanya kemudian diteliti menjadi jelas dan diambil kesimpulan. 

Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

diawal.  
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H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-

masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan 

yang saling mendukung dan melengkapi, dan kerangka sistematikanya 

sebagai berikut : 

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara 

global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang 

masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian 

dan sistematika Penulisan. 

Bab kedua berisi gambaran umum teori tinjauan dari segi maslahat 

sebagai tujuan pensyari‟at hukum Islam yang mencakup pengertian 

maslahat,dasar hukum maslahat, stratifikasi atau pembagian maslahat, 

kehujahan maslahat, maslahat sebagai tujuan hukum. 

Bab ketiga berisi tentang wakaf  dalam peraturan perundang-undangan 

Indonesia (pengertian, dasar, rukun dan syarat, macam wakaf), sejarah UU 

No. 41 Tahun 2004, wakag berjangka serta hasil penelitian yang meneliti 

gambaran umum aplikasi wakaf berjangka dalam Indonesia. 

Bab keempat tentang analisis wakaf berjangka  di Indonesia dengan teori 

aspek kemaslahatan bagi umat Islam Indonesia dan aspek mashlahah yang 

timbul dalam wakaf berjangka di Indonesia untuk memenuhi atau 

mewujudkan Maqashid Syariah. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan 

penutup. 
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BAB II 

Mas }lah }ah Sebagai Pertimbangan Penetapan Hukum Islam 

A. Teori Mas }lah }ah 

1. Pengertian Mas }lah }ah 

Kata “mas }lah }ah” berakar pada s }-l-h }, ia merupakan bentuk masdar  

dari kata kerja s }alah }a dan s }aluh }a, yang secara etimologis berati manfaat, 

faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu s }araf 

(morfologi), kata “mas }lah }ah” suatu wazn (pola) dan makna dengan kata 

manfa’at. Kedua kata ini (maslah }ah dan manfa’at) telah di Indonesiakan 

menjadi “mas }lah }at” dan “manfa’at”.
15

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat 

artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan 

kata “kemas }lah }atan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. 

Sementara kata “manfaat” dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, 

faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata 

“mudharat” yang berarti rugi atau buruk.
16

 

Dalam bahasa Arab, kata mas }lah }ah, selain merupakan bentuk masdar 

juga merupakan ism, yang bentuk jamaknya adalah mas }alih }. Dalam 

kamus lisan al-Arab disebutkan bahwa al-mas }lah }ah, al-s }alah }, wa al-
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 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh,(Jakarta: Amzah, 2001),127 
16

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: 

Balai Pustaka,1996),634 
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mas }lah }ah wahidat al-mas }alih } (al-mas }lah }ah, al-s }alah }; dan mas }lah }ah 

berarti kebaikan dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata mas }alih } ). 

Makna al-s }alah } (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata al-fasad 

(kerusakan). Jadi kata mas }lah }ah adalah bentuk tunggal dari kata mas }alih } 

dan makna kata al-istilah ialah mencari maslahat, memandang maslahat 

atau baik, mendapatkan maslahat atau baik, ia merupakan kebalikan dari 

kata al-istifsad yang berarti memandang buruk atau rusak, mendapat 

keburukan atau kerusakan. Dalam kamus al-misbah al-Munir dinyatakan 

bahwa kata s }aluh }a lawan dari kata fasada,dan bentuk masdarnya ialah 

s }alah dan mas }lah }ah yang berarti khair wa s }awab (baik dan benar) dan 

bentuk jamaknya ia mas }alih }.17
 

Sedangkan dalam mengartikan mas }lah }ah secara definitif  terminologi, 

ada beberapa pendapat dari kalangan ulama‟ yang kalau di analisa 

ternyata mempunyai hakikatnya adalah sama, antara lain: 

a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mas }lah }ah itu 

berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan 

menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari mas }lah }ah 

adalah : 

 اْلُمَ ا َف َُ  َعَلى َمْقُصْوِ  اللرْعِ 

Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) 
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 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh.,128 
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Sedangkan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum itu ada lima, 

yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
18

 

b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan 

definisi Al-Ghazali di atas yaitu: 

َفا ِسِد َعِن اْخَْل ِ 
َ
 اْلُمَ ا َف َُ  َعَلى َمْقُصْوِ  اللرِْع ِبَدْفِ  اا

Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan 

cara menghindarkan kerusakan dari manusia. 

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali 

dari segi arti dan tujuanya, karena menolak kerusakan itu 

mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak 

kemaslahatan berarti menarik kerusakan.
19

 

c. Al-„Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qawa’id al-Ahkam, 

memberikan arti mas }lah }ah dalam bentuk hakikinya dengan 

“kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinyam 

adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan 

kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya 

ada empat bentuk manfaat, yaitu : kelezatan dan sebab-sebabnya 

serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
20
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 324 
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d. Al-Syatibi mengartikan mas }lah }ah itu dari dua pandangan , yaitu 

dari segi terjadinya mas }lah }ah dalam kenyataan dan dari segi 

tergantungnya tuntunan syara‟ kepada mas }lah }ah. 

1) Dari segi terjadinya mas }lah }ah dalam kenyataan, berarti : 

ُ اللْهَو  ِ اَْوَصا ُف ِ َما تَ ْقَتِضْي ِ َونَ ْيِل َاِم َعْيَلِت ََ ِقَياِم َحَياِة ْاِاْنَساِن َوََ َما يَ ْرِجُ  ِا

 اتِيٌ  واْلَ ْقِليُ  َعَلى ْاِاْ َ قِ 

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, 

sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat 

syahwati dan aklinya secara mutlak. 

2) Dari segi tergantungnya tuntunan syara‟ kepada mas }lah }ah, 

yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan 

hukum syara‟. Untuk menghasilkanya Allah menuntut 

manusia untuk berbuat.
21

 

e. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-Alim dalam 

bukunya al-Maqas }id sl Ammah li al-Shari’ati al-Islamiyah 

mendefinisikan mas }lah }ah sebagai berikut:  

ََ َمْقُصْوِ  اْللارِِع ِعَباَ ًة اَْوَعاَ ةً   ِعَبارٌَة َعِن اْلسَبِب اْلُمَ  ي  ِا

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ 

dalam bentuk ibadat atau adat. 
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Definisi dari al-Thufi ini bersesuai dengan definisi al-Ghazali 

yang memandang mas }lah }ah dalam arti syara‟ sebagai sesuatu 

yang dapat membawa kepada tujuan syara‟.22
       

2. Dasar Hukum Mas }lah }ah 

Mashlahah merupakan buah dari tashri’ dalam arti dimana ada hukum, 

disitu terdapat mashlahah, namun mashlahah bukanlah pemantik 

munculnya sebuah hukum. Jumhur ulama‟ mengajukan bahwa 

mashlahah merupakan hujjah shari’ah yang bisa dijadikan metode 

pembentukan hukum mengenai kejadian yang hukumnya tidak ada dalam 

nash, Ijma’, Qiyas, atau ih }tisan.Dalil atau argumentasi yang mendasari 

pendapat jumhur adalah sebagai berikut:  

a. Dalil dalam Al-Qur’an  

1) QS. Al-anbiya‟ 107-108 

                        
Artinya  “dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. 

Artinya “Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan 

kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang 

Esa. Maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)”.
23
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23

 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: Diponegoro, 2004) 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. Berfungsi 

sebagai rahmat bagi seluruh alam. Untuk mejalankan fungsi 

tersebut tentunya tidak akan terlepas dari mashlahah manusia baik 

di dunia maupun di Akhirat.
24

    

Uaraian diatas diperkuat dengan pendapatnya Al-Adhul 

sebagaimana dikutip Wabah al-Zuhailli, menguraikan argument 

ayat di atas, menurutnya, secara zhahir menunjukan keumuman, 

dipahami bahwa dalam pensyari‟atan berbagai hukum, Allah 

mengakomodasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebab bila 

Allah mengutus Rasul-Nya untuk memberlakukan syari‟ah tanpa 

adanya kemaslahatan, maka sama halnya pengutusan tanpa 

rahmat, karena hal tersebut merupakan taklif (pembebanan) tanpa 

faidah. Dengan demekian, hal ini akan menyalahi keumuman 

ayat.
25

 

Kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan ayat yang 

menjelaskan mengenai keimanan. Ini menunjukan bahwa 

kebahagiaan yang akan dirasakan manusia tidak mungkin tergapai 

tanpa melalui keimanan. Sekaligus senagai bukti bahwa 

mashlahah menurut Islam selalu mengandung nilai religius. 
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 Wabah al-Zuhailli, ushul fiqh al-Islami,(Damaskus, Dar al-Fiqr,1996),762 
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2) QS. An-Nahl 90 

                      

Artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran”.26
 

Ayat diatas secara tegas memerintahkan manusia untuk 

berlaku adil dan berbuat kebaikan, kedua kata terakhir yang tertuju   

kepada seluruh makhluk, dan sebaliknya melarang untuk berbuat 

keji kemungkaran, dan permusuhan. Dengan demikian untuk 

menuju kehidupan yang ideal  sesuai dengan ayat ini berlaku adil 

dan berbuat kebaikan sesuai dengan perintah Allah. Ini 

membuktikan bentuk mashlahah yang memperhatikan sisi 
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 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahanya,. 229 
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harisontal (antar makhluk) dan vertikal (hamba Allah dengan 

Tuhanya).
27

   

3) Ayat-ayat yang lain yang memberikan dasar menjadikan 

mas}lah}ah  

 

QS. Al-Baqarah 185 

                                                   
Artinya,  “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan 

Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) 

Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-

penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 

hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu 

hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka 

hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit 
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atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah 

baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, 

pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan 

bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan 

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah 

kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu bersyukur.”28
 

.......   
                

 

Artinya, “....Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia 

hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-

Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”29
 

 

b. Dalil-dalil Rasulullah SAW 

اضرروا ضرار         : قض قال. م.عن عبا ة ابن الصامت ان رسول اه ص
َرو ابن ماجُ     

“Dari ibadah ibn al-Samat bahwasanya Rasul SAW bersabda: 

tidak boleh membuat madharat pada dirinya dan tidak boleh pula 

membuat madharat pada orang lain”(HR. Ibn Majjah).
30

 

Hadits diatas menunjukan bahwa maslahat bernilai sosial 

yang termasuk dalam kesempurnaan keimanan seseorang. Hal ini 
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tampak seseorang jangan hanya menghindarkan madharat pada 

dirnya saja tetapi juga dituntut untuk menghilangkan madharat 

pada orang lain, dan kebalikanya jangan  hanya memikirkan 

kebaikan untuk dirinya sendiri tapi juga mewujudkan mashlahah 

untuk orang lain dan untuk bersama umat Islam. 

c. Dalil-dalil kaidah Fiqhiyyah 

1) Pemilihan dosa besar dan dosa kecil 

Pemilahan antara dosa besar dan dosa kecil sudah sangat jelas 

tertulis dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits, Izz ad-Din ibn Abd 

as-Salam mengatakan: tuntutan syara‟ untuk melakukan 

ketaatan yang tertinggi sama dengan tuntutan untuk melakukan 

ketaatan yang terendah dalam pengertian dan hakikatnya, 

sebagaimana tuntutanya untuk menghindari maksiat yang 

tertinggi sebanding dengan tuntutan untuk menghindari 

tuntutan yang terendah karena tidak ada selisih antara satu 

tuntutan dengan tuntutan yang lain. Perbadaan yang ada 

hanyalah karena memandang unsur mendatangkan manfaat 

dan menghindari madharat yang terkandung didalamnya. 

Karena itu ketaatan terbagi menjadi utama dan paling utama 

memandang kesempurnaan mashlahah yang dihasilkan 

senagaimana kemaksiatan terbagi menjadi kelas berat dan 

kelas ringan melihat mafsadah yang ditimbulkan.
31
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2) Pencetusan hukum Wadl’y 

Secara umum kriteria hamba yang tertebani hukum mampu 

terbebani hukum adalah mampu memahami beban hukum 

tersebut. Namun dalam pelaksanaan hukum syara‟ secara kaku 

akan menyebabkan hilangnya unsur mashlahah dalam sebagian 

permasalahan.
32

  

 Sebagai contoh, sebuah benda yang dirusak oleh anak kecil, 

menurut hukum taklify tiada kewajiban bagi si anak untuk 

memberikan kompensasi. Tentunya ini akan sangat merugikan 

terhadap si pemilik barang. Di sinilah letak peran hukum 

wadl”y, meskipun secara prinsip diyakini bahwa antara hukum 

taklify dan wadl’y tidak ada urtan waktu karena 

semuanyamerupakan khitbah Allah sebagaiman definisi 

hukum, hukum wadl’y merupakan jalan untuk menutupi celah 

yang terlupakan dalam hukum taklify. Karena dalam hukum 

wadl’y merusak diangap sebagai sebab kewajiban memberikan 

kompensasi tanpa melihat subyek tindakan tersebut, dengan 

demikian mashlhah si korban tidak terabaikan. Hal ini 

menunjukan bahwa hukum-hukum syariat secara tuntas telah 

mengakomodir segala unsur mashlahah bagi seorang hamba 

ketika ia berinteraksi sosial maupun berhubangan dengan 

Tuhanya. 
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3) Memperrtimbangkan kebiasaan yang berlaku 

Agama datang bukan sebagai penghancur atau penghapus 

kebudyaan dan peradaban, tetapi sebagai penuntun manusia 

kesempurnaan hidup dan mewujudkan maslahah.  

Syari‟at menetapkan norma, contohnya tradisi tanah arab 

yang mengandung maslahat seperti aturan diyat, kesepadanan 

suami isteri (konsep kafa’ah) seperlima rampasan perang, dan 

lain-lain. Artinya kebudayaan tetap dipakai jika dapat menarik 

mashlahah atau menolak mafsadah. 

4) Pemilahan syarat sah, kriteria, hasil dalam berbagai transaksi 

sosial 

Allah menetapkan aturan-aturan dalam transaksi yang dapat 

mewujudkan tujuan utama dan menjamin mashlahah. Akan 

tetapi tidak semua aturan dapat diterapkan pada semua 

transaksi, aturan yang diterpkan dalam stu model transaksi 

dapat menimbulkan dampak yang berbeda bila ditetapkan 

dalam transaksi lain. 

Seperti pembatasan waktu menjadi syariat yang sah dalam 

transaksi ijarah (sewa menyewa), musaqah (pengolahan pohon 

kurma), dan muzaraah (kerjasama penggarap dan pemilik 

lahan). Namun pemberian batas waktu menjadi penyebab 

batalnya akad nikah. Pemilahan dan perbedaan hukum ini 
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ditetapkan melihat tujuan dan maslahat serta mafsadah yang 

terkait dengan akad-akad tersebut.
33

  

Atas dasar Al-Qur‟an dan al-Sunnah diatas, maka menurut 

syaih Izuddin bin Abdu Al-salam, bahwa maslahat fiqhiyyah hanya 

dikembalikan pada dua aqidah induk yaitu: (menolak segala yang 

rusak), (menarik segala yang bermaslahat). Sedangkan menurut 

Imam Tajudin al-Subky mengembalikan mashlahah fiqhiyyah itu 

hanya karena (menolak segala yang merusak) kepada (menarik 

segala kemashlahatan).
34

 

Sementara itu Prof. DR. Hasbi Asy-siddieqy mengatakan 

bahwa kaidah kully diatas, pada perkembangan berikutnya 

dikembangkan menjadi beberapa kaidah,
35

 diantarnya adalah: 

a) Sesungguhnya kemadaratan itu harus hilang 

b) Sesungguhnya kemadharatan itu tidak boleh dihilangkan 

dengan membuat kemadharatan pula. 

c) Sesungguhnya menolak kemadharatan harus didahulukan atas 

menarik maslahah. 

d) Sesungguhnya kemadharatan yang khusus harus dipukul untuk 

menolak kemahadaratan umum. 
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e) Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemadharatan yang 

lenih ringan dari kedua kemadharatan. 

f) Sesungguhnya yang darurat (yang terpaksa dilakukan) 

membolehkan yang terlarang. 

g) Sesungguhnya hajat itu ditempatkan di tempat darurat. 

h) Sesungguhnya kepicikan harus dihilangkan. 

i) Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan. 

j) Sesungguhnya Urf yang benar yaitu adat yang sudah dikenal 

manusia (telah menjadi tradisi) dan segala urusan mereka telah 

berlaku (berdasarkan data tersebut), dan kemashlahatan tersebut 

menjadi sumber diantara sumber-sumber hukum. 

k) Sesungguhnya segala syariah, yaitu peraturan-peraturan yang 

menyampaikan kepada tujuan, wajib disumbat dan dicegah 

apabila membawa kepada kerusakan dan wajib dibuka dan 

dicari (dikerjakan) apabila membawa maslahat.   

3. Macam-macam Mas }lah }ah 

Pembagian mas }lah }ah dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain: 

maslahah berdasarkan ingkat kebutuhanya, mas }lah }ah berdasarkan 

kandunganya dan mas }lah }ah berdasarkan ada atau tidak syariat Islam 

dalam penetapannya. 

a. Mas }lah }ah Menurut Tingkatan Kebutuhanya 
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Mas }lah }ah bedasarkan tingkat kebutuhanya mencakup 

memelihara agama, memelihara jamaah, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda,  

yang menjadi tujuan pokok syari‟at (Maqas }id Shari’ah), maka al-

Syatibi membaginya kepada tiga katagori dan tingkatan kekuatan 

kebutuhan akan maslahah,
36

 yaitu: 

1) Mas}lah}ah Dharuriyah 

Adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan Manusia dan 

karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya 

kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi atau duniawi. Jika hal-hal ini 

tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, 

kebahagian akhirat tak tercapai, bahkan siksaanlah yang 

mengancam. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip 

dasar universal dari pensyariatan yaitu memelihara tegaknya 

Agama (hifzh al-din), perlindungan jiwa (hifzh al-nafs }), 

perlindungan terhadap akal (hifzh al-aql), pemeliharaan keturunan 

(hifzh al-nasl), dan perlindungan atas harta kekayaan (hifzh al-

mal).
37

 

2) Mas}lah}ah Al-hajiyyah 
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Adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia 

agar hidup bahagia dan sejahtera, dunia, dan akhirat, dan 

terhindar dari berbagi kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak 

diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan 

(mushaqqah) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan. 

Dengan memenuhi kemaslahatan dengan taraf semacam ini, 

syari’ (pemegang otoritas syara‟ Allah dan Rasul-Nya) 

menggariskan beragam ketentuan tata laksana mu’amalah berupa 

jual beli, jasa persewaan, dan beberapa dispensasi keringanan 

seperti diperbolehkanya jama’ dan qas }ar shalat bagi musafir, 

perkenaan tidak berpuasa ramadlan bagi wanita hamil dan 

menyusui serta orang-orang sakit, tidak adanya kewajiban shalat 

ketika haid dan nifas, diperbolehkanya mengusap khuf (sepatu) 

ketika wudlu dan lain sebagainya.
38

 

3) Mas}lah}ah Al-Tahsiniyyah 

Adalah kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk 

menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika 

kemaslahatan tahsiniyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan 

hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak 

menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup. Tahsiniyah 

(pelengkap) keberagamaan adalah segala hal yang menjadi 
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penunjang terlaksanaanya ibadah dan lebih menambah nikmatnya 

ibadah itu, misalnya thaharah dan menutup aurat.
39

    

b. Mas }lah }ah dari Segi Kandunganya 

1) Mas}lah}ah Al-Ammah 

Mas }lah }ah Al-Ammah adalah kemashlahatan yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. Kemashlahatan ini tidak berarti untuk 

mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya, para ulama 

memperbolehkan membunuh penyebar bid’ah yang merusak 

akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. 

 

2) Mas}lah}ah Al-H}asanah 

Mas }lah }ah Al-H }asanah adalah kemashlahatan pribadi dan ini 

sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan 

pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan 

hilang (mafqud).
40

 

c. Mas }lah }ah dari Segi Berubah dan Tidaknya Mas }lah }ah 

1) Mas}lah}ah Ath-Thabitah 
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Mas }lah }ah Ath-Thabitah adalah kemaslahatan yang bersifat 

tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai 

kewajiban ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. 

2) Mas}lah}ah Al-Mutaghayyirah 

Mas }lah }ah Al-Mutaghayyirah adalah kemaslahatan yang 

berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan 

subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan 

permasalahan mu‟amalah dan adat kebiasaan. Contohnya 

dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu 

daerah dengan daerah lain.
41

 

d. Mas }lah }ah dari segi keberadaan menurut syara’ 

Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh 

akal itu dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum¸ ditinjau 

dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu 

disebut juga dengan munasib atau keserasian mas }lah}ah dengan 

tujuan hukum. Dari situ mas }lah}ah dibagi menjadi tiga macam 

yaitu
42

: 

1) Mas}lah}ah Al-Mu‟tabarah  

Mas }lah }ah Al-Mu’tabarah adalah maslahah yang 

diperhitungkan oleh shar’i. Maksudnya, ada petunjuk syar’i, 

baik langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan 

penunjuk pada adanya mas }lah }ah yang menjadi alasan dalam 
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menetapkan hukum.
43

 Dari langsung tidak langsungnya 

petunjuk (dalil) terhadap mas }lah }ah tersebut, mashlahah terbagi 

dua:  

a)  Munasib Mu‟atstsir 

Munasib Mu’atstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari 

pembuat hukum shar’i yang memperhatikan mashlahah 

tersebut, maksudnya, ada petunjuk syara‟ dalam bentuk 

nash atau ijma‟ yang menetapkan bahwa mashlahah itu 

dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil 

nash yang menunjuk langsung kepada mas }lah }ah, 

umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang 

sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Alasan 

adanya penyakit itu yang diakaitkan dengan larangan 

mendekati perempuan, disebut munasib. Hal ini ditegaskan 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 222: 

           ......     
Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang haidh. 

Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab 

itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu 

haidh”.
44 

b) Munasib Mulaim 

                                                           
43

 Ibid.,  
44

 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahanya,. 



38 

 

 

 

Munasib Mulaim, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari 

shara’ baik dalam bentuk nash atau ijma‟ tentang perhatian 

shara’ terhadap mashlahah tersebut, namun secara tidak 

langsung ada. Maksudnya, meskipun shara’ secara 

langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan 

untuk mendapatkan hukum yang disebutkan, namun ada 

petunjuk shara’ bahwa keadaan itulah yang ditetapkan 

shara’ sebagai alasan untuk hukum yang sejenis, contoh: 

(1) Berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya 

dengan alasan anak gadisnya itu “belum dawasa” . Hal 

ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, 

yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil. 

(2) Bolehnya jama‟ shalat bagi orang yang muqim 

(penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu 

memang tidak pernah dijadikan alasan untuk jama‟ 

shalat, namun shara’ melalui ijma‟ menetapkan 

keadaan yang sejenis dengan hujan yaitu “dalam 

perjalanan” (safar) menjadi alasan untuk bolenya jama‟ 

shalat.
45

 

Dari uraian diatas, tampak bahwa pada bentuk 

mashlahah yang dalilnya tidak langsung ini masih ada 
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perhatian syara‟ kepada mashlahah tersebut, meskipun 

sangat kecil.  

2) Mas}lah}ah Al-Mulghah  

Mas }lah }ah Al-Mulghah atau mas }lah }ah yang ditolak, yaitu 

mas }lah }ah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak 

diperhatikan oleh syara‟ yang menolaknya. Hal ini berarti akal 

menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara‟, 

namun ternyata syara‟ menetapkan hukum yang berbeda 

dengan apa yang dituntut oleh mas }lah }ah. 

 Contohnya, di masa kini masyarakat telah mengakui 

emansipasi wanita untuk menyamakan sederajat dengan laki-

laki. Oleh karena itu akal mengganggap baik atau mashlahah 

untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam 

memperoleh herta warisan. Hal inipun dianggap sejalan 

dengan tujuan yang ditetapkanya hukum waris oleh Allah 

untuk memberikan hak waris perempuan sebagaimana yang 

berlaku pada laki-laki. Namun hukum Allah telah jelas dan 

ternyata berbeda dengan yang dikira baik oleh akal itu, yaitu 

hak waris laki-laki dua kali lipat hak anak perempuan 

sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa‟ ayat 11 dan 

penegasan Allah tentang hak waris laki-laki sebesar dua kali 
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hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam surat 

an-Nisa‟ ayat 176.46
 

3) Mas}lah}ah al-Mursalah   

Mas }lah }ah al-Mursalah yaitu apa yang dipandang baik oleh 

akal, sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum, 

namun tidak ada petunjuk syara‟ yang memperhitungkanya 

dan tidak ada pula petunjuk syara‟ yang menolaknya. 

Secara etimologi, mas }lah }ah sama dengan manfaat, baik 

dari segi lafal mupun makna. Mas }lah }ah juga berarti manfaat 

atau suatu pekerjaan uang mengandung manfaat seperti pada 

awal pengertianya. Sedangkan Al-Mursalah secara bahasa 

artinya terlepas atau mutlaqotu artinya bebas kata terlepas dan 

bebas di sini jika dihubunhkan dengan kata mas }lah }ah 

maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang 

menunjukan boleh atau tidak bolehnya.maslahah mursalah 

artinya mutlak, dalam istilah ushul yaitu kemaslahatan yang 

tidak disyri‟atkan oleh syar‟i hukum untuk ditetapkan, dan 

tidak ditunjukan oleh syar‟i untuk mengi‟tibarnya atau 

membatalkanya.
47

jadi maslahah mursalah dalam kamus ushul 

fiqh adalah
48

: 
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Memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala yang 

merusak mahkluk. 

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mas }lah }ah 

mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh 

syara‟ dan tidak pula terdapat dalil-dalilnya yang menyuruh untuk 

mengerjakan atau meninggalkanya, sedang jika dikerjakan akan 

mendatangkan kebaikan yang besar atau kemashlahatan. 

1.   Kehujahan Mas }lah}ah Mursalah dalam Hukum Islam 

Kedudukan mas }lah }ah mursalah dalam Islam, sebagai dalil 

pensyariatan para ulama‟ terpeah menjadi empat versi49
, yaitu:  

a) Pendapat yang secara mutlak, mas }lah }ah mursalah tidak dapat 

digunakan sebagai landasan pemberlakuan hukum. Mereka 

beragumen tidak ada dalil baik secara akal maupun nash yang 

mengharuskan untuk menggunakan mas }lah }ah mursalah. 

Disamping itu penggunaan mas }lah }ah mursalah akan menyeret 

syariah kepada siyasah (pengaturan) yang berati mereduksi 

peran syariah itu sendiri. 

b) Kebolehan mas }lah }ah mursalah mengadopsi secara mutlak, 

ulama‟ yang menyetujuinya antara lain Imam Malik dan Imam 

Haramain. Disini Imam Haraiman berpendapat bahwa Imam 

Malik dalam merumuskan madzab fiqhnya, dengan 
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memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi kemashlahatan 

umum, hingga dalam tindakan-tindakan bersifat antisipatif dan 

taktis yang ia menepatkan perumusan hukum yang terkadang 

tidak ditemukan kesesuaian dengan kaidah-kaidah syara‟.50
 

c) Mas }lah }ah yang dapat dijadikan pijakan penentuan hukum 

adalah maslahah yang mula’im (selaras dengan dalil-dalil 

universal atau partikular), maksudnya bahwa dalam suatu 

kasus tidak ditemukan dalil nashnya secara spesifik. Seperti 

pendapat Ibn Burhan dalam al-wajiz dari Syafi‟i berpendapat 

bila sesuai dengan ashal yang universal dari us }ul as-shari’ah 

atau dengan ashal partikular maka boleh dipakai, pendapat 

tersebut didukung oleh Omam Haraiman.
51

 

d) Mas }lah }ah mursalah dapat digunakan jika memenuhi tiga 

ketentuan, yakni bertaraf elementer atau d }arurat lima 

(pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

kekayaan), kepastian terjadi atau qat’iyah (jelas nilai 

maslahahnya), kemudian bersekup universal maksudnya 

kemaslahatan tersebut merupakan kepentingan umum kuaum 

muslimin bukan kepentiangan abadi atau kelompok.
52

 

B. Mas }lah }ah Sebagai Tujuan Hukum (Maqas }id Al-Shariah) 
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Secara bahasa maqas }id al-Shari’ah terdari dua kata, yakni maqs }id dan 

shari’ah. Maqas }id Al-Shariah adalah bentuk jamak dari maqas }id yang berarti 

kesengajaan atau tujuan, sedangkan shari’ah adalah masdar dari shara’a 

yang secara etimologi (lughawi) berarti, al-mawddhi’u tuhidu ila al-ma’i 

(jalan menuju sumber air). Jalan menuju sumber air dapat pula dikatakan 

sebagai jalan kearah sumber kehidupan.Secara terminologi al-Shari’ah adalah 

seperangkat aturan atau hukum yang diciptakan Allah untuk dipedomani 

manusia dalam mangatur hubungan dengan Tuhan, manusia baiksesama 

muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan.
53

  

Dari kedua definisi dapat disimpulkan adanya keterkaitan kandungan 

makna antara al-shari’ah dan sumber air yang dituju dalam arti keterkaitan 

antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju merupakan sesuatu yang 

amat penting. Syari‟ah adalah cara atau jalan, sedangkan air adalah sesuatu 

yang yang hendak dituju. Pengartian maqas }id al-shari’ah secara bahasa 

maksud dan tujuan disyari‟atkan aturan atau hukum dalam islam berdasarkan 

Al-Qur‟an dan al-Sunnah yang bertujuan untuk kebahagian umat manusia di 

dunia dan akhirat. 

Sedangkan secara terminologi yang dimaksud maqas }id al-shari’ah 

menurut Alal al-Fasi adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syari‟at dan 

beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya. 

Dap disimpulkan bahwa inti dari maqas }id shari’at mengarah pada tujuan 

                                                           
53

 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid al-Syari’at menurut Syatibi,(Jakarta: Raja 

Grafindo, 1996),61.  



44 

 

 

 

pencetusan hukum syari‟ah dalam rangka memberi kemashlahatan dari 

kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum atau 

khusus.
54

 

Syari‟at bertujuan untuk kemashlahatan manusia, baik dlam jangka pendek 

(dunia) maupun jangka panjang (akhirat) setiap hukum syari‟at tentu tidak 

lepas dari tiga unsur : sifat yang d }ahir (indrawi) dan mund }abith (tidak 

berubah karena perubahan masa dan tempat, terukur), unsur ini sering disebut 

illat. Kedua, nilai manfaat dan madharat yang terdapat dalam sebuah 

perbuatan, ini yang dikenal dengan mashlahah dan mafsadah. Sedang unsur 

ketiga adalah apa yang dihasilkan dari tashri’ (pemberlakuan hukum) yang 

berupa mendatangkan mashlahah dan yang menghindarkan mafsadah atau 

disebut maqas }id al-shari’ah, ketiga unsur itu adalah unsur inherennyang tentu 

ada dalam setiap hukum.
55

 

Selanjutnya seperti disinggung diatas maqasid al-Syari‟ah yang 

mengandung mashlahah di dalamnya terbagi menjadi lima yaitu, mashlahah 

dalm bentuk melindungi kelastarian agama (hifz al-din) melalui jihad, hak 

hidup (hifz al-nafs) diwujudkan dengan menegakan hukum qisas, kesehatan 

aqal (hifz al-aql) dipelihara dengan menegakan hukuman bagi peminum 

minuman keras, keturunan (hifz al-nasl) diupayakan dengan menerapkan 

sanksi bagi pezina, hak memiliki harta (hifz al-mal) dilindungi dengan 
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menegakkan hukuman potong tangan bagi pencurian.
56

 Untuk memiliki 

gambaran yang utuh tantang kelimanya berdasarkan tingkat kepentingan dan 

kebutuhanya, yaitu : 

1. Memelihara Agama (Hifz al-Din) 

Memelihara agama dengan jalan melestarikan eksitensi agama, manusia 

harus senantiasa mengoptimalkan kepercayaan terhadap enam hal yang 

menjadi rukun iman. Selain melindungi eksitansi agama sebagai tatanan 

kehidupan bagi individu manusia juga memiliki keterkaitan terhadap 

kesejahteraan sosial yang berada dalam naungan agama.
57

 Dilihat dari 

kepentingannya dapat dibedakan menjadi : 

a. Memelihara agama dalam tangkatan daruri yaitu memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkatan premier, 

seperti melaksanakan sholat lima waktu. 

b. Memelihara agam dakam tingkatan hajiyyah, melaksanakan ketentuan 

agama dengan menghidari kesulitan, seperti pensyari‟atan shalat jama’ 

dan qas }ar bagi orang yang berpergian. 

c. Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyah yaitu mengikuti 

petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus 

menyempurnakan pelaksanaan kewajiban tuhan, seperti menutup aurat, 

membersihkan badan, pakaian dan tempat tinggal. Pelaksanaanya  
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ketentuan ini erat dengan akhlak mulia jika dilakukan dan tidak 

mengancam eksistensi agama.
58

 

2. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs) 

Berdasarkan kepentinganya, dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, 

yaitu: 

a) Memelihara jiwa dalam tingkatan d }aruri, seperti pensyariatan wajib 

memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan 

hidup. Jika diabaikan maka mengancam eksistensi jiwa manusia. 

b) Memelihara jiwa dalam tingkatan hajiyyah, seperti diperbolehkan 

berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi, jika 

terabaikan tidak mengancam jiwa, melainkan hanya mempersulit 

kehidupan. 

c) Memelihara jiwa dalam tingkatan tahsiniyah, seperti disyari‟atkanya 

tata cara makan dan minum. Ketentuan ini jika terabaikan tidak 

mengancam eksistensi jiwa dan tidak mempersulit kehidupan.
59

  

 

3. Memelihara akal (Hifz al-Aql) 

Memelihara akal dilihat dari kepentinganya terbagi menjadi : 
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a) Memelihara akal dalam tingkatan d }aruriyyah, seperti dilarangya 

mengkonsumsi minuman yang memebukan, jika ketentuan ini 

terabaikan akan membahayakan eksistensi akal. 

b) Memelihara akal dalam tingkatan hajiyyah, seperti anjuran menuntut 

ilmu, jika hal initidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, akan 

tetapi hanya mempersulit diri seseorang. 

c) Memelihara akal dalam tingkatan tahsiniyah, seperti menghindarkan 

diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna, 

hal ini tidak akan mengancam eksistensi secara langsung. 

4. Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl) 

Memelihara keturunan dilihat dari segi kepentinganya, terbagi menjadi 

tiga tingkat yaitu: 

a) Memelihara keturunan dalam tingkatan d }aruri, seperti mensyari‟atkan 

hukum perkawinan dan melarang perzinaan, jika terabaikan maka 

eksistensi keturunan akan terancam. 

b) Memelihara keturunan dalam tingkatan hajiyyah, seperti hak talak bagi 

suami, jika ia tidak menggunakan hak talaknya maka akan 

menimbulkan kesulitan, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis. 

c) Memelihara keturunan dalam tingkatan tahsiniyahi, disyriatkan 

walimah dalam perkawinan, hanya berkaitan dengan etika atau 

martabat seseorang, tidak mengancam keturunan dan juga tidak 

mengakibatkan kesulitan perkawinan. 
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5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal) 

Memelihara harta dilihat dari segi kepentinganya, terbagi menjadi tiga 

tingkat yaitu 

a) Memelihara harta dalam tingkatan d }aruri, seperti pensyari‟atan 

kepemilikan harta dan melarang mengambil harta orang lain dengan 

curang atau ilegal, jika aturan dilanggar akan mengancam eksistensi 

harta. 

b) Memelihara harta dalam tingkatan hajiyyah, seperti disyari‟atakan jual 

beli dengan cara salam, apabila cara ini terabaiakan maka tidak akan 

mengancam harta, melainkan hanya menyulitkan seseorang yang 

memerlukan modal. 

c) Memelihara harta dalam tingkatan tahsiniyah, seperti ketentuan 

menghindar dari penipuan ketika transaksi jual beli, jika terabaikan 

mempengaruhi keabsahan transaksi, sebab pada tingkatan ketiga 

termasuk dalam syarat jual beli.
60
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