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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi pustaka terhadap serapan 

(aplikasi) kaidah-kaidah fikih muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimana optimalisasi serapan kaidah-

kaidah fikih muamalah dalam KHES, jika dibandingkan dengan kaidah-kaidah fikih 

muamalah dalam Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah (majallah)? dan bagaimana seharusnya 

optimalisasi kaidah-kaidah fikih muamalah? Melalui pendekatan usul fikih dan komparatif, 

peneliti mengkaji serapan (tekstual dan kontekstual) kaidah-kaidah fikih muamalah dalam 

KHES yang dibandingkan dengan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam majallah. Teknik 

pengumpulan data adalah teknik kajian pustaka, dengan mengumpulkan data-data yang 

primer dan skunder yang dibaca dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi  dan 

deskriptif.  

Kesimpulannya adalah bahwa serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam KHES 

tidak signifikan dan belum optimal, karena serapan secara tekstual (eksplisit) hanya sejumlah 

7 kaidah atau 0,88 %. Sedangkan serapan yang kontekstual (implisit) mencapai 24 kaidah 

atau 24,24 % dari 99 kaidah-kaidah fikih muamalah dalam majallah dengan jumlah pasal 

yang dideduktif dari 24 kaidah hanya 149 pasal dari 790 pasal atau 18,86 %. Oleh karena itu, 

serapan kaidah fikih muamalah dalam KHES akan lebih optimal, jika 99 kaidah fikih 

muamlah kulliyyah yang terdapat dalam majallah diserap secara tekstual (eksplisit) atau 

minimal menyerap kaidah-kaidah inti dari 21 tema kaidah. 

 

Kata Kunci: Serapan, Kaidah Fikih Muamalah, KHES, Majallah. 

 

ABSTRACT 

This study is a qualitative research in the form of library research toward absorption 

(application) of fikih muamalah principles at Compilation of Islamic Finance Law (CIFL). 

There are two problems of this study; the first is how to optimize the absorption of fikih 

muamalah principles at CIFL when it is compared with the rules of fiqh muamalah at 

Majallat al-Ahkâm al-Adliyyah (Majallah)?, the second is how should optimization of fiqh 

muamalah principles? Through a comparative and usul fikih approach, the researcher 

observes the absorption (textual and contextual) of fikih muamalah principles at CIFL 

compared with fikih muamalah principles at Majallah. The data collection technique is 

library research technique, by collecting secondary and primary data which are read and 

analyzed using analysis test and descriptive methods. 
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The conclusion is the absorption of fikih muamalah principles at CIFL is not significant 

and it is not optimal, because the absorption textually (explicitly) only 7 principles or 0.08 %. 

While contextual absorption (implicitly) reaches 24 principles or 24.24 % of the 99 principles 

of fikih muamalah at Majallah in the number of subsections from 24 principles only 149 of 

790 subsections or 18.86 %. Therefore, the absorption of fikih muamalah principles at CIFL 

would be optimal, if  99 muamalah kulliyyah principles contained at Majallah absorbed 

textually (explicitly) or absorbed the core of principles minimally of 21 principles. 

 

Keywords: Absorption, Fikih Muamalah Principles, CIFL, Majallah 

 

1. PENDAHULUAN 

Tak bisa dipungkiri, kesuksesan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan 

(rujukan utama putusan hukum hakim agama) di Pengadilan Agama selama lebih kurang dua 

puluh tahun telah mengilhami Mahkamah Agung menerbitkan peraturan tentang Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Sebagaimana diketahui, KHI diterbitkan hanya 

berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres), padahal kedudukan Inpres tidak jelas dalam hierarki 

perundang-undangan Indonesia. Namun KHES berbeda dengan KHI, karena KHES lahir 

dengan peraturan MA RI No. 2/2008. Maka KHES memiliki status hukum yang lebih kuat 

daripada KHI, karena kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) telah mendapat 

pengakuan undang-undang. Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan terakhir dari 

sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengalami 

perubahan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12/2011) 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai acuan dalam membentuk 

peraturan perundang-undangan yang merupakan pengganti Undang-Undang sebelumnya 

yakni UU No 10 tahun 2004. Dalam pasal 8 (UU No. 12/2011) beserta penjelasan dari 

undang-undang tersebut telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis 

peraturan perundang-undangan yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan wewenang.  Akan tetapi pengakuan 

tersebut tanpa menempatkannya di dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana terdapat 

di dalam UU No. 12/2011 pada bab III tentang  jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan 

perundang-undangan pada pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pasal 8 ayat (1) dan (2) .  

Oleh karena itu, KHES yang dikeluarkan oleh peraturan MA RI No. 2/2008 adalah kuat 

secara hukum dan bisa memiliki kekuatan hukum yang mengikat -sebagaimana tersebut 

dalam pasal 8 ayat (2)- karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989.  Yaitu pada awalnya, 

seperti yang diatur dalam UU No. 7/1989, Pengadilan Agama hanya berwenang menangani 

perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.  UU No. 3/2006 yang 

merubah UU No. 7/1989 kemudian memperluas kewenangan Pengadilan Agama.  Dalam 

pasal 49 kewenangan tersebut ditambah dengan penangan perkara zakat, infaq dan ekonomi 

syariah.  Pada penjelasan pasal 49 UU NO. 3/2006 dijelaskan 11 kegiatan usaha yang 

termasuk dalam ekonomi syariah yakni bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, 

asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga 

berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana 

pensin lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. 
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Kata kompilasi diambil dari bahasa Inggris compilation atau bahasa Belanda compilatie 

adalah berasal dari kata compilare yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti 

mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar. Kemudian kata kompilasi digunakan 

dalam bahasa Indonesia untuk makna terminologi yang berarti kegiatan pengumpulan materi 

hukum dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai 

suatu persoalan tertentu. Sehingga dengan kegiatan ini, semua bahan yang diperlukan dapat 

ditemukan dengan mudah (Abdurahman, 1992:11), seperti buku Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).  

Hemat penulis, arti kata kompilasi tidak jauh berbeda dengan kata majallah, karena arti 

majallah adalah sebuah buku yang mencakup beberapa bahasan luas atau lengkap dalam 

bidang hukum (al-„Askarî, 1412:482) atau satu bidang tertentu lainnya (al-Manâwî, 

1410:363), seperti kitab undang-undang Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah yang jika 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih kurang adalah “Kompilasi Hukum-Hukum 

yang Adil”.Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah adalah sebuah kompilasi hukum pertama yang 

merupakan undang-undang perdata (muamalah) pertama di dunia Islam yang dibuat oleh 

pemerintahan Kerajaan Turki Utsmânî masa pemerintahan Sultan Ghazî „Abd al-„Azîz  Khân 

al-Utsmânî (1861-1876 M) pada tahun 1286 H (1865 M) yang kemudian disahkan dan 

ditetapkan pengamalannya pada tahun 1292 H (1871 M) untuk seluruh wilayah di bawah 

pemerintahan Turki Utsmânî yang meliputi hampir seluruh benua Asia, sebagian Eropa dan 

Afrika. 

Dipilihnya kata kompilasi untuk KHI dan KHES dan tidak dengan kata yang lain 

adalah patut diduga diinspirasi oleh Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah. Bahkan tidak hanya 

nama, subtansi dan materi KHES pun banyak diambil dari al-Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah 

dengan salah satu bukti yang menjadi area spesifik dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana 

optimalisasi serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam KHES, jika dibandingkan dengan 

kaidah-kaidah fikih muamalah dalam Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah dan bagaimana 

seharusnya optimalisasi kaidah-kaidah fikih muamalah? 

Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada area penelitian yang berupaya meneliti 

kuantitas dan kualitas serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dan aplikasinya dalam KHES, 

serta bagaimana seharusnya optimalisasi kaidah-kaidah fikih muamalah dalam KHES agar 

posisi KHES sebagai hukum materil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan 

syariah di Indonesia bisa optimal dan mampu menyelesaikan sengketa-sengketa hukum 

ekonomi syariah dengan adil dan bijak. Dipilihnya tema ini, karena dalam penelusuran 

penulis belum ada penelitian lain yang fokus pada area dan tema ini, disamping agar tidak 

melebar pada aspek lain, seperti serapan fikih empat mazhab dalam KHES atau serapan  

fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diadopsi 

sebagai materi (teks-teks) KHES yang sudah pernah diteliti oleh oleh Juhaya S. Praja (Praja, 

2007:9) yang diantara hasil penelitiannya seperti tergambar dalam tabel berikut: 

Tabel 1: Serapan fatwa DSN-MUI dalam KHES 
Fatwa DSN-MUI Materi Fatwa Penyerapan KHES Keterangan 

No: 8 th. 2000 Pembiayaan 

Musyarakah 

Kontrak Kerjasama 

(Syirkah) 

Pasal 129-140 

No: 9 th. 2000 Pembiayaan Ijarah Bab X: Sewa Menyewa Pasal 247-287 

No: 10 th. 2000 Wakalah Bab XVII: Wakalah 

(Pemberian Kuasa) 

Pasal 483-557 

No: 11 th. 2000 Kafalah Bab IX: Penjaminan 

(Kafalah) 

Pasal 293-330 
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No: 12 th. 2000 Hawalah Bab XII: Pemindahan 

Hutang (Hawalah) 

Pasal 331-342 

No: 21 th. 2001 Pedoman Umum 

Asuransi Syari‟ah 

Bab XX: Asuransi Pasal 558-608 

No: 39 th. 2002 Asuransi Haji  Bab XX: Asuransi Pasal 607-608 

 

Ide awal dari penelitian ini adalah ketika secara tidak sengaja penulis dapati beberapa 

teks pasal dalam KHES sama secara tekstual (eksplisit) dengan teks kaidah fikih muamalah 

dalam majallah, sehingga menarik perhatian penulis untuk lebih detil meneliti; baik serapan 

secara tekstual (eksplisit) atau kontekstual (implisit).  Oleh karena itu, penelitian ini penting 

dilakukan, sebab hasil penelitian ini bisa menjadi masukan berharga bagi perbaikan dan 

penyempurnaan KHES ke depan, terlebih ketika nanti KHES bisa dirubah menjadi sebuah 

Undang-Undang atau minimal Peraturan Pemerintah dalam bidang hukum ekonomi syariah, 

sebagaimana ide awal dari lahirnya KHES adalah karena harapan beberapa ulama Indonesia 

yang mengusulkan seyogianya Indonesia membuat Kitab Undang-Undang dalam bentuk 

Kodifikasi Hukum Ekonomi Islam sebagaimana yang dilakukan Turki Utsmânî. Walau upaya 

tersebut saat ini tampaknya masih sulit diwujudkan karena diperlukan proses panjang, baik di 

dalam persiapan materi, apalagi pembahasan di lembaga legislatif. Oleh karena itu, untuk 

sementara ini lahirnya KHES sudah cukup menjawab kebutuhan itu. Namun di masa depan, 

kedudukan Kompilasi ini seharusnya ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP), 

sehingga secara hierarkis kedudukannya berada satu tingkat di bawah Undang-Undang. 

Dalam membedah persoalan serapan dan aplikasi kaidah fikih dalam KHES digunakan 

salah satu metode dalam usul fikih , yaitu metode istiqrâ‟î (induktif) sebagai landasan teori 

yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini.  Sebagaimana lazim diketahui bahwa 

dalam khazanah usul fikih  terdapat dua aliran klasik yang terkenal dalam metodologi usul 

fikih, yaitu: pertama, aliran metode al-mutakallimûn, aliran ini disebut al-mutakallimûn  

karena sebagian besar penulis atau pengguna metode ini adalah para ulama ahli Kalam 

(Tauhid). Metode ini juga dikenal dengan metode al-syâfi‟iyyah , karena Imam Syâfi‟i yang 

pertama kali menggunakan dan mempopulerkan metode ini. Kedua, aliran metode al-

hanafiyyah, dikenal dengan metode al-hanafiyyah karena sebagian besar ulama ushûl yang 

menerapkan metode ini adalah para ulama dari mazhab Hanafî, namun sebagian ulama 

menambahkan beberapa varian baru dalam perkembangan aliran ilmu usul fikih, yaitu: al-

jâm‟i (gabungan antara keduanya), takhrîj al-furû‟ „alâ al-shûl dan al-syâthibiyyah  (al-

maqâshidiyyah). 

Metode al-mutakallimûn  menggunakan metode istiqrâ (deduktif) dalam istinbâth 

hukumnya. Sedangkan metode al-fuqahâ menggunakan metode istiqrâ (induktif). Induktif 

adalah sebuah metode analisis yang bertolak atas dasar sejumlah fenomena, fakta atau data 

tertentu yang dirumuskan dalam proposisi-proposisi tunggal tertentu, lalu ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum.  Kesimpulan itu pada dasarnya generalisasi dari fakta yang 

memperlihatkan kesamaan, keterkaitan atau regularitas di antara fakta yang ada. Sedangkan 

deduktif adalah sebuah metode analisis yang berupa proses menyimpulkan, mencatat dan 

menyeleksi predeksi-prediksi eksperiensial (virtual prediction) serta mengamati terjadinya 

prediksi itu dari suatu hipotesis. Atau dengan bahasa lain deduktif adalah usaha untuk 

menyingkap konsekuensi-konsekuensi eksperiensial dari hipotesis eksplanatoris yang 

biasanya dirumuskan dalam bentuk silogisme dan dapat berhenti dengan prediksi dalam 

bentuk “jika-maka” (Rosadisastra: 2007:112-116).  
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Istinbâth disebut juga istidlâl . Ada banyak definisi istidlâl  yang berbeda-beda menurut 

ulama usul fikih, namun penulis lebih sepakat dengan sebuah istilah kontemporer hasil riset 

disertasi Universitas al-Azhar karya As‟ad Abd al-Ghanî al-Sayyid al-Kafrâwî dengan judul 

istidlâl „ind al-Ushûliyyîn. Ia mendefiniskan  istinbâth (istidlâl ) yaitu: “sebuah penetapan 

hukum syariat melalui kaidah-kaidah (prinsip-prinsip) kullî (universal) dengan tanpa 

pertimbangan dalil yang rinci atau parsial”. Sedangkan metode istiqrâ adalah sebaliknya 

istinbâth. Adapun definsi istiqrâ yang dipilih al-Kafrâwî adalah pendapat al-Syâthibî yang 

mendefinisikan istiqrâ dengan: “penelitian terhadap persoalan-persoalan yang juziyyât 

(partikular) untuk menetapkan darinya sebuah hukum yang „âm (universal) baik qath‟î 

maupun dhannî (al-Kafrâwî, 2005).” 

Oleh karena itu, untuk mengkaji persoalan serapan dan aplikasi kaidah-kaidah fikih 

muamalah dalam KHES akan sangat tepat bila menggunakan metode istiqrâ  (induktif), 

karena teks-teks pasal dalam KHES adalah sebuah persoalan-persoalan yang juziyyât 

(partikular) untuk kemudian menetapkan darinya sebuah hukum yang „âm (universal) berupa 

aplikasi sebuah kaidah fikih yang menjadi landasan bagi pasal-pasal tersebut. Penggunaan 

teori fuqahâ dengan metode istiqrâ  (induktif) dalam penelitian ini diharapkan membantu 

penulis untuk melakukan pemetaan; baik terhadap persoalan aplikasi kaidah fikih dalam 

KHES atau terhadap jenis-jenis tipologi dari 99 kaidah-kaidah fikih muamalah kulliyyah yang 

terdapat dalam majallah yang masih acak dan belum terkelompokkan jenis-jenis tipologinya. 

Adapun kontribusi hasil penelitian dalam makalah ini dapat dibagi dua, yaitu manfaat 

teoritis dan praktis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah antara lain: a) sebagai 

sumbangsih bagi wacana hukum Islam di Indonesia, khususnya fikih muamalah  (hukum 

ekonomi syariah) dan kaidah-kaidah fikih muamalah terutama bagi para hakim agama, 

praktisi, dosen, mahasiswa dan pemerhati hukum Islam, b) sebagai inspirasi teoritis bagi para 

peneliti lain terkait penelitian fikih muamalah  (hukum ekonomi syariah) dan kaidah-kaidah 

fikih muamalah dan, c) sebagai upaya untuk mengungkap kaidah-kaidah fikih muamalah 

universal yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.  

Sedangkan secara praktis, manfaat penelitian ini adalah antara lain: a) sebagai upaya 

memperkenalkan dan membumikan al-qawâid al-fiqhiyyah, khususnya bidang fikih 

muamalah  (ekonomi Islam) bagi masyarakat luas sehingga bisa dijadikan salah satu bahan 

masukan dalam mengembangkan kegiatan berpikir kreatif agar formula fikih, produk fatwa, 

dan produk badan penyelenggara negara (legislatif, eksekutif, dan yudisial) lebih 

mencerminkan ke arah pencapaian kemaslahatan dalam kehidupan manusia dan, b) sebagai 

rujukan umat Islam Indonesia untuk mengapliksaikan al-qawâ„id al-fiqhiyyah dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermuamalah (berekonomi). Disamping itu, hasil 

penelitian ini bisa memberi kontribusi  positif dalam  memperkuat posisi KHES sebagai 

hukum materil untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia agar 

bisa lebih optimal dan mampu menyelesaikan sengketa-sengketa hukum ekonomi syariah 

dengan adil dan bijak. 

 

2. METODOLOGI  

Metode adalah tipe atau metode umum penelitian yang digunakan dalam perencanaan, 

persiapan dan penulisan suatu karya ilmiah. Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan 

oleh metode yang digunakan. Disamping metode, keberhasilan suatu penelitianpun akan 

sangat bergantung kepada model pendekatan yang digunakan, karena nilai ilmiah suatu 

pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung 

kepada cara pendekatan (approach) yang digunakan. Apabila pendekatan yang digunakan 
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untuk suatu penelitian tidak tepat, maka penelitian itu menjadi tidak akurat, sehingga 

kebenaran hasil penelitiannya diragukan, bahkan bisa digugurkan. Disamping itu, dengan 

pendekatan yang berbeda untuk sebuah objek penelitian yang sama dapat berakibat pada  

kesimpulan yang berbeda. 

 

2.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih  dan komparatif. 

Pendekatan usul fikih  sebagai sebuah metode pendekatan yang dominan digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengambil dua metode dari beberapa perangkat metodenya, 

yaitu: istinbâthî (deduktif) dan istiqrâî (induktif). Pendekatan ilmu usul fikih  dengan dua 

metode tersebut bisa disamakan dengan pendekatan filsafat (Philoshophical Approach).  

Adapun penggunaan pendekatan komparatif atau perbandingan (Comparative 

Approach) dalam penelitian ini adalah untuk berusaha melakukan perbandingan normatif 

antara kaidah-kaidah fikih muamalah yang ada dalam KHES dengan kaidah-kaidah fikih 

muamalah yang dalam kitab-kitab al-qawâid al-Fiqhiyyah  dan Majallat al-Ahkâm al-

Adliyyah dalam hal aplikasi kaidah-kaidah fikih muamalah, kuntitas dan kualitas kaidah-

kaidah fikihnya.  

 

2.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan lawan bagi penelitian 

kuantitatif. Seperti dijelaskan Moleong bahwa istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan 

Miller, pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan 

penelitian kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri 

tertentu. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan atau angka 

atau kuantitas, sedang kualitatif pada kualitas yang menunjuk pada segi alamiah. Atas dasar 

pertimbangan itu, maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian 

yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 2001:2). 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena telah memenuhi ciri-ciri penelitian 

kualitatif. Sebagaimana disebutkan Zamroni bahwa ada lima ciri-ciri penelitian kualitatif, 

yaitu: a) mempunyai latar belakang alami dan peneliti sendiri sebagai instrumen inti, b) 

bersifat deskriptif, c) lebih menekankan proses daripada produk, d) cenderung menganalisis 

data secara induktif, dan e) makna sangat penting artinya (Zamroni, 1992:82). 

Digolongkannya penelitian ini pada jenis penelitian kualitatif, karena data yang dikumpulkan 

bersifat kualitatif  berupa hasil pemikiran (ijtihâd) berupa Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES)  dan kaidah-kaidah fikih; baik sumber data yang primer atau skunder. 

 

2.3. Sifat Penelitian 

Karena data-data primer dari penelitian ini adalah kitab-kitab usul fikih, qawâ„id 

fiqhiyyah dan hukum Islam (fikih) yang turatsî (klasik) dan mu‟âshirah (kontemporer) yang 

bermuara pada dua sumber pokok hukum Islam yaitu dalil naqlî (al-Qur‟an dan al-Sunnah) 

dan aqlî  (ijtihad ulama), maka penelitian ini bersifat normatif  lewat kajian pustaka, 

walaupun penelitian ini berusaha mengukur aplikasi al-qawâid al-fiqhiyyah secara fakta 

empiris dalam KHES. 

 

2. 4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik kajian pustaka, 

dengan mengumpulkan data primer dan skunder untuk kemudian dibaca dan analisis. Data-



7 

 

 

 

data primernya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: pertama, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES). Kedua, beberapa kitab al-qawâid al-fiqhiyyah  baik klasik, seperti al-

Asybâh wa al-Nadhâ‟ir karya Imam al-Suyûthî dan Majallat al-Ahkâm al-Adliyyah,  maupun 

kitab kontemporer, seperti kitab al-qawâid al-fiqhiyyah karya Ali Ahmad al-Nadwî yaitu: al-

Qawâ„id al-Fiqhiyyah: Mafhûmuhâ, Nasyâtuhâ, Tathawwuruhâ, Dirâsat muallafâtihâ, 

Adillatuhâ, Muhimmâtuhâ, Tathbîqâtuhâ dan  karya Athiyah Adlân Athiyah Ramadlân, yaitu: 

Mawsu„ah al-Qawâ„id al-Fiqhiyyah: al-Munadhamah li al-Mu„âmalât al-Mâliyyah al-

Islâmiyyah wa Dawruhâ fî Tawjîh al-Nadhm al-Mu„âshirah. Sedangkan data sekunder 

berupa pendapat beberapa ulama salaf (klasik) dan kontemporer dalam literatur kitab-kitab 

berbahasa Arab tentang peran dan kedudukan al-qawâid al-fiqhiyyah dalam pembentukan 

hukum Islam dan beberapa kitab atau buku yang terkait, seperti usul fikih dan fikih. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(content analysis), yaitu suatu bentuk analisis yang bertumpu pada pencarian makna simbolik 

suatu fakta pemikiran (Klonderhorf, 1994:25) atau pemahaman dan sikap dari fakta dan data 

hasil kajian pustaka. Content analysis, memang biasanya digunakan dalam penelitian 

komunikasi, sehingga sebagian pakar penelitian hukum menolak penggunaan metode analisis 

isi untuk penelitian hukum normatif dan bisa digunakan jika penelitian hukum empiris 

(Ibrahim, 2010:272-275). Namun sebagian pakar membolehkannya, baik untuk penelitian 

normatif atau empiris, seperti  penelitian normatif mengenai teks-teks al-Qur‟an dan 

pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fiqh dan usul fikih  dan lainnya dapat menggunakan 

metode ini (Bisri, 2001:60).  Dalam metode analisis isi dikenal tiga bentuk klasifikasi, yaitu: 

analisis isi pragmatis, analisis isi semantik dan analisis sarana tanda. Yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis isi semantik yang berupa penunjukan (designation) yang 

menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu (orang, benda, kelompok atau 

konsep) dirujuk yang dalam hal ini objeknya adalah aplikasi kaidah-kaidah fikih dalam 

KHES. 

Selain metode content analisys, juga digunakan metode deskriptif dalam teknik analisis 

data penelitian ini. Metode deskriptif  adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  Disamping itu, karena data yang dihasilkan 

dari analisis penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Maka teknik analisis data 

juga dilakukan dengan dua cara. Untuk data kualitatif digunakan metode analisis kuantitatif 

dengan cara berpikir refliktif (deduktif-induktif), komparatif dan kritis. Sedangkan untuk data 

kuantitatif digunakan metode analisis kuantitatif, baik dalam wujud angka absolut maupun 

persentasi.   

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah dalam Majallah  

Sebelum penelitian ini berusaha menganalisis serapan aplikasi kaidah-kaidah fikih 

dalam KHES secara kuantitas, baik secara eksplisit (tekstual atau langsung) atau implisit 

(kontekstual atau tidak langsung), maka terlebih dahalu penulis akan membatasi kaidah-

kaidah fikih  yang akan menjadi patokan dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah fikih 

muamalah yang ada dalam Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah dari pasal 2 sampai 100 yang 

berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) kaidah fikih . Sembilan puluh sembilan (99) kaidah-

kaidah fikih muamalah itu termasuk kaidah fikih kulliyyah yang telah disepakati sebagain 
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besar ulama sebagai dalil yang bisa dijadikan rujukan langsung untuk istinbâth hukum Islam 

dalam bidang muamalah.  Dalam penelitian penulis, 99 kaidah itu masih acak dan belum 

terkelompokkan sesuai dalam jenis dan tema dari kaidah-kaidah itu, maka dalam penelitian 

ini, penulis berupaya terlebih dahulu mengklasifikasi (mengelompokkan) 99 kaidah itu 

dengan memahami dan menganalisis berbagai referensi lewat kajian pustaka, akhirnya 

penulis berhasil mengklasifikasikannya menjadi 2 (dua) jenis kaidah dengan 21 (dua puluh 

satu) tema (yang beberapa nama tema juga dibuat oleh penulis sendiri). 

Pertama, jenis kaidah-kaidah kubrâ  yang berjumlah 5 (lima) tema kaidah dan cabang-

cabangnya dengan yaitu: sebagai berikut: 1) kaidah tentang al-niyyât wa al-maqâshid  (niat 

dan tujuan), 2) kaidah tentang al-yaqîn  (keyakinan), 3) kaidah tentang al-masyaqqah wa al-

taysîr  (kesulitan dan kemudahan), 4) kaidah tentang al-dlarar wa al-mashlahah  (bahaya dan 

maslahat) dan, 5) kaidah tentang al-„âdah   (adat atau kebiasaan). 

Kedua, kaidah-kaidah kulliyyah lainnya yang berjumlah 16 (enam belas) tema, yaitu 

sebagai berikut: 1) kaidah tentang i‟imâl al-kalâm wa ihmâluh  (penggunaan ucapan/kalimat 

dan pengabaiannya), 2) kaidah tentang al-mâni„ wa al-muqtadlâ   (penghalang dan tuntutan), 

3) kaidah tentang taghlîb al-harâm  (dominasi haram), 4) kaidah tentang al-tawâbi„  

(pengikut), 5) kaidah tentang al-ashl wa al-fara„ (pokok dan cabang), 6) kaidah tentang al-

ashl wa al-badal (pokok dan pengganti), 7) kaidah tentang al-baqâ wa al-ibtidâ‟  (kelanjutan 

dan permulaan), 8) kaidah tentang al-syurûth  (syarat), 9) kaidah tentang al-tasharruf  wa al-

milk (tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan, 10) kaidah tentang al-mubâsyir  wa 

al-mutasabbib (pelaku dan penyebab), 11) kaidah tentang al-kharrâj wa al-dlamân  

(manfaat/keuntungan dan tanggungjawab), 12) kaidah tentang al-bayyinah wa al-iqrâr  (bukti 

dan pengakuan), 13) kaidah tentang al-ijtihâd wa al-nashsh  (ijtihad dan nas), 14) kaidah 

tentang al-muthlaq wa al-dalîl   (tidak terbatas dan pertanda, 15) kaidah tentang al-isti„jâl  

(mempercepat diri) dan, 16) kaidah tentang al-wilâyah  (kekuasan). 

Adapun rincian dari klasifikasi kaidah-kaidah kubrâ  yang berjumlah lima kaidah (juga 

lima tema) berserta cabang-cabangnya adalah sebagai berikut: 

1) Kaidah tentang al-niyyât wa al-maqâshid  (niat dan tujuan) dan cabangnya: 

Tabel 2: Kaidah fikih muamalah tentang al-niyyât wa al-maqâshid  
No Kaidah Kubrâ  1 Cabang Kaidah No Urut Pasal 

Dalam 

Majallah 

َ٘ب 1 مَبِطِذ َّ ُٛس ثِ ُِ ٌْفَبِظ  اْْلُ َؼبِٟٔ ََل ٌِْْلَ َّ ٌْ ا َٚ مَبِطِذ  َّ ٍْ ٌُْؼمُِٛد ٌِ ٌِْؼْجَشحُ فِٟ ا ا

جَبِٟٔ َّ ٌْ ا َٚ 

2, 3 

2 Segala sesuatu itu bergantung 

pada tujuannya (maksudnya) 

Yang jadi pegangan dalam  akad 

(kontrak) adalah tujuan dan 

maknanya, bukan lafad dan susunan 

redaksinya 

2) Kaidah tentang al-yaqîn  (keyakinan) dan cabang-cabangnya: 

Tabel 3: Kaidah fikih Muamalah tentang al-yaqîn  

No Kaidah Kubrâ  2 Cabang Kaidah No Urut Pasal 

Dalam Majallah 

ُٓ ََل ٠َُضُٚي ثِبٌشَّهِّ  1 ١ٌَْم١ِ َْ  ا ب َوب َِ َْ َػٍَٝ  ب َوب َِ ًُ ثَمَبُء   5 ,4 اْْلَْط

2 Keyakinan tidak bisa 

menghilangkan keraguan 

Hukum asal (pada sesuatu) adalah 

menetapkannya sesuai apa yang ada 

sebelumnya 

3   ِٗ ِِ ُُ ٠ُْزَشُن َػٍَٝ لَِذ ٌْمَِذ٠  6 ا

Yang dahulu (lama) dibiarkan sesuai 
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aslinya (sifat lamanya) 

َِّخِ  4 ًُ ثََشاَءحُ اٌزِّ  8 اْْلَْط

Hukum asal adalah bebasnya (seseorang) 

dari tanggungjawab 

5  َُ ٌَْؼَذ ٌَْؼبِسَػِخ ا فَبِد ا ًُ فِٟ اٌظِّ  9 اْْلَْط

Hukum asal bagi sesuatu sifat yang 

datang kemudian adalah tidak ada 

6  ِٗ ًٌ َػٍَٝ ِخََلفِ ُْ ٠َُٛجْذ َد١ٌِْ ب ٌَ َِ  ِٗ ُُ ثِجَمَبئِ ٍْ ٠ُْحَى ب َِ ب ثَجََذ ثَِض َِ 10 

Segala sesuatu yang  ditetapkan 

berdasarkan waktu, maka dihukumi 

tetapnya selama tidak ada dalil (bukti) 

yang menunjukan pada sebaliknya 

7  ِٗ لَبرِ ْٚ ٌَْحبِدِس ئٌَٝ أَْلَشِة أَ ًُ ئَػبفَخُ ا  11 اْْلَْط

Hukum asal adalah penyandaran suatu 

peristiwa kepada waktu  yang lebih dekat 

kejadiannya 

ِٓ َخطَُإُٖ  8 ٌْج١َِّ ِّٓ ا  72 ََل ِػْجَشحَ ثِبٌظَّ

Tidak bisa dijadikan patokkan sebuah 

dugaan yang ternyata (terbukti) salah 

بيِ  9 َّ َغ اَِلْحزِ َِ خَ   73 ََل ُحجَّ

Tidak ada hujjah (argumen) 

dengan kemungkinan (sesuatu yang 

belum pasti) 

10  ُِ ُّ٘ َٛ  74 ََل ِػْجَشحَ ٌٍِزَّ

Wahm (prasangka) tidak bisa dibuat 

patokkan 

3) Kaidah tentang al-masyaqqah wa al-taysîr  (kesulitan dan kemudahan) dan cabang-

cabangnya: 

Tabel 4: Kaidah fikih muamalah tentang al-masyaqqah wa al-taysîr  
No Kaidah Kubrâ  3 Cabang Kaidah No Urut Pasal 

Dalam Majallah 

َشمَّخُ رَْجٍُِت اٌز١َِّْس١شَ  1 َّ ٌْ ُش ئَرا َػبَق  ا ِْ  18 ,17 ارََّسغَ اْْلَ

2 Masaqat (Kesulitan) bisa 

menarik kemudahan 

Segala sesuatu, jika sempit (darurat), 

maka bisa menjadi luas 

ْحظَُٛسادِ   3 َّ ٌْ ُشَٚساُد رُج١ُِح ا  21 اٌؼَّ

Darurat (kebutuhan mendesak) bisa 

membolehkan sesuatu yang 

sebelumnya terlarang 

َ٘ب 4 ُس ثِمَْذِس ُشَٚسِح ٠َزَمَذَّ ب أُث١َِح ٌٍِؼَّ َِ 

 ) اٌؼشٚساد رمذس ثمذس٘ب( 

22 

Segala sesuatu yang diperbolehkan 

sebab kondisi darurat, maka diukur 

sesuai kebutuhannya saja (Darurat 

digunakan sesuai kadar kebutuhan) 

ِْٕضٌَخَ  5 َِ ُي  ٌَْحبَجخُ رَُٕضَّ خً  ا ْٚ َخبطَّ َِّخً أَ ُشَٚسِح َػب  32 اٌؼَّ

Sebuah hajat (kebutuhan), baik 

umum atau khusus itu bisa 

menempati posisi darurat 
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ٌَْغ١ْشِ  6 ًُ َحكَّ ا  33 اَِلْػِطَشاُس ََل ٠ُجِْط

Darurat (keterpaksaan) tidak 

membatalkan hak orang lain 

4) Kaidah tentang al-dlarar wa al-mashlahah  (bahaya dan maslahat)dan cabang-cabangnya: 

Tabel 5: Kaidah fikih muamalah tentang al-dlarar wa al-mashlahah  

No Kaidah Kubrâ  4 Cabang Kaidah No Urut Pasal 

Dalam 

Majallah 

ََل ِػَشاسَ  1 َٚ َشُس ٠َُضايُ  ََل َػَشَس   20 ,19 اٌؼَّ

2 Tidak boleh membahayakan 

diri atau orang lain 

Kemadaratan (bahaya) harus 

dihilangkan 

3   ِْ َىب ِْ َشُس ٠ُْذفَُغ ثِمَْذِس اْْلِ  31 اٌؼَّ

Kemadaratan harus ditolak 

semampunya 

4  ِٗ ْثٍِ ِّ َشُس ََل ٠َُضاُي ثِ  25 اٌؼَّ

Sebuah kemadaratan tidak boleh 

dihilangkan dengan kemadaratan yang 

sebanding 

5   َ ٌَْخبصُّ ٌَِذْفغِ َػَشٍس َػب َشُس ا ًُ اٌؼَّ َّّ  26 ٠ُزََح

Kemadaratan yang bersifat khusus 

boleh dikorbankan untuk menolak 

kemadaratan yang lebih umum 

َشِس اْْلََخفِّ  6 َشُس اْْلََشذُّ ٠َُضاُي ثِبٌؼَّ  27 اٌؼَّ

Kemadaratan yang lebih berat itu 

dapat dihilangkan dengan 

kemadaratan yang lebih ringan 

ب َػَشًسا  7 َّ ُٙ ُّ ِْ ُسِٚػٟ أَْػظَ ْفَسَذرَب َِ ئَرا رََؼبَسَع 

ب َّ ِٙ  ثِبْسرَِىبِة أََخفِّ

28 

Jika terdapat dua mafsadat yang 

bertentangan, maka yang 

diperhitungkan adalah yang paling 

besar mafsadatnya dengan melakukan 

mafsadat yang lebih ringan 

8  ِٓ ٠ْ شَّ ُْ اٌشَّ َٛ ْ٘  29 ٠ُْخزَبُس أَ

Yang dipilih adalah yang paling 

ringan dari dua kejelekan 

َٕبفِغِ  9 َّ ٌْ ٍِْت ا ْٓ َج ِِ  ٌَٝ ْٚ
فَبِسِذ أَ َّ ٌْ  30 َدْسُء ا

Menangkal mafsadat adalah lebih 

utama dari menarik manfaat 

ًّب 10 ُْ لَِذ٠ َشُس ََل ٠َُىٛ  7 اٌؼَّ

Kemadaratan (kerusakan) tidak akan 

terjadi sejak awal (dahulu) 

5) Kaidah tentang al-„âdah   (adat atau kebiasaan) dan cabang-cabangnya: 

Tabel 6: Kaidah fikih muamalah tentang al-„âdah   

No Kaidah Kubrâ  5 Cabang Kaidah No Urut Pasal 

Dalam 

Majallah 

خٌ  1 َّ َحىَّ ُِ ٌَْؼبَدحُ  َٙب ا ًُ ثِ َّ َؼ ٌْ خٌ ٠َِجُت ا بُي إٌَّبِط ُحجَّ َّ  37 ,36 اْسزِْؼ
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2 Adat (tradisi) bisa menjadi 

hukum 

Yang sudah menjadi kebiasaan orang 

banyak, maka bisa menjadi hujjah 

(argumen) yang harus dilakukan 

زَِِٕغ َحم١ِمَخً   3 ّْ ُّ زَُِٕغ َػبَدحً َوبٌْ ّْ ُّ ٌْ  38 ا

Sesuatu yang terlarang secara adat itu 

seperti terlarang secara hakikat 

(sebenarnya)   

َِ ثِزََغ١ُِّش اْْلَ  4 َْٕىُش رََغ١ُُّش اْْلَْحَىب ِْ ََل ٠ُ ب َِ  39 ْص

Tidak sangkal bahwa perubahan 

hukum  karena perubahan zaman 

ٌْؼَبَدحِ  5 ٌَْحم١ِمَخُ رُزَْشُن ثَِذََلٌَِخ ا  40 ا

Hakikat (makna) dapat ditinggalkan 

dengan dalâlah (petunjuk) adat 

(tradisi) 

ٌَْؼبَدحُ ئَرا اؽََّشَددْ  6 ب رُْؼزَجَُش ا َّ ْٚ َغٍَجَذْ  ئَّٔ  41 أَ

Hanya adat yang membudaya atau 

mendominasi yang dapat dijadikan 

patokkan 

بئِغِ ََل ٌٍَِّٕبِدسِ  7 ٍْغَبٌِِت اٌشَّ ٌِْؼْجَشحُ ٌِ  42 ا

Yang jadi patokkan adalah sesuatu 

yang sudah populer dan bukan yang 

langka 

ْؼُشُٚف ُػْشفًب 8 َّ ٌْ ْشُشِٚؽ َشْشؽًب ا َّ ٌْ  43 َوب

Sesuatu  yang telah dikenal secara 

„urf (adat) adalah seperti sesuatu 

yang disyaratkan dengan suatu syarat 

9  ُْ ُٙ ْشُشِٚؽ ث١ََْٕ َّ ٌْ بِس َوب َٓ اٌزُّجَّ ْؼُشُٚف ث١َْ َّ ٌْ  44 ا

Sesuatu yang sudah umum dikenal di 

kalangan para pedagang itu berlaku 

seperti syarat diantara mereka 

ِٓ ثِبٌَّٕضِّ  10 ُٓ ثِبٌُْؼْشِف َوبٌزَّْؼ١ِ١  45 اٌزَّْؼ١ِ١

Ketentuan dengan adat (kebiasaan) 

itu seperti ketentuan dengan nas} 

(teks)  

 
Sedangkan rincian dari kaidah-kaidah kulliyyah lain dari 99 kaidah fikih muamalah 

terbagi menjadi 16 tema, yaitu sebagai berikut:   

1) Kaidah tentang i‟imâl al-kalâm wa ihmâluh  (penggunaan ucapan/kalimat dan 

pengabaiannya): 

Tabel 7: Kaidah fikih muamalah tentang i‟imâl al-kalâm wa ihmâluh  

No Kaidah Fikih Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

َِ اٌَْحم١ِمَخُ  1 ٌَْىََل ًُ فِٟ ا  Hukum asal bagi suatu perkataan اْْلَْط

(kalimat) adalah hakikatnya 

12 

2  ِٗ بٌِ َّ ْ٘ ْٓ ئ ِِ  ٌَٝ ْٚ َِ أَ ٌَْىََل بُي ا َّ  Mengamalkan (memberlakukan) ئْػ

sebuah kalimat (ucapan) lebih 

utama daripada membuangnya 

60 

َس ئػْ  3 ًُ ئَرا رََؼزَّ َّ ْٙ ُ٠ َِ ٌَْىََل بُي ا َّ Ketika kesulitan mengamalkan 

(memberlakukan) sebuah 

61 
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kalimat, maka diabaikan 

اةِ  4 َٛ ٌَْج َؼبٌد فِٟ ا ُِ َإاُي   Sebuah pertanyaan diulang اٌسُّ

dalam jawaban 

66 

5  َّٓ ٌي ٌَِى ْٛ َْٕسُت ئٌَٝ َسبِوٍذ لَ ََل ٠ُ

ْؼِشِع اٌْ  َِ ُىَٛد فِٟ  ٌْ اٌسُّ  َحبَجِخ ث١ََب

Diam tidak bisa disamakan 

dengan ucapan, kecuali diam 

dalam hajat (kebutuhan) yang 

ditawarkan adalah penjelasan 

67 

6  ٌٛ ْطُف فِٟ اٌَْحبِػِش ٌَْغ َٛ ٌْ فِٟ  ا َٚ
ْؼزَجَشٌ  ُِ ٌَْغبئِِت   ا

Deskripsi yang disebut pada 

sesuatu yang ada (di hadapan) 

adalah sia-sia, tapi akan 

bermakna jika disebut pada 

sesuatu yang tidak ada 

65 

2) Kaidah tentang al-mâni„ wa al-muqtadlâ   (penghalang dan tuntutan): 

Tabel 8: Kaidah fikih muamalah tentang al-mâni„ wa al-muqtadlâ  
No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

ُٕٛعُ  1 ّْ َّ ٌْ بُِٔغ َػبَد ا َّ  Apabila yang  melarang ئَرا َصاَي اٌْ

(menghalangi) hilang, maka 

yang dilarang (dihalangi) 

kembali 

24 

2  ِٗ اٌِ َٚ ًَ ثَِض ب َجبَص ٌُِؼْزٍس ثَطَ َِ Segala sesuatu yang dibolehkan 

karena uzur, maka akan batal 

dengan hilangnya uzur itu 

23 

3  َُ ْمزَِؼٟ ٠ُمَذَّ ُّ ٌْ ا َٚ بُِٔغ  َّ ٌْ ئَرا رََؼبَسَع ا

بِٔغُ  َّ ٌْ  ا

Jika ada pertentangan antara 

penghalang (larangan) dan 

tuntutan (penyebab), maka 

penghalang yang diunggulkan 

46 

 3) Kaidah tentang taghlîb al-harâm  (dominasi haram): 

Tabel 9: Kaidah fikih muamalah tentang taghlîb al-harâm  

No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

ََ ئْػطَبُؤُٖ  1 ََ أَْخُزُٖ َحُش ب َحُش َِ Sesuatu yang terlarang untuk 

diambil, maka terlarang juga 

untuk diberikan 

34 

ََ ؽٍََجُُٗ  2 ََ فِْؼٍُُٗ َحُش ب َحُش َِ Sesuatu yang terlarang untuk 

dilakukan, maka terlarang juga 

untuk diminta 

35 

 4) Kaidah tentang al-tawâbi„  (pengikut): 

Tabel 10: Kaidah fikih muamalah tentang al-tawâbi„  

No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

 Pengikut itu harus mengikuti اٌزَّبثُِغ رَبثِغٌ  1

(hukum yang dikutinya) 

47 

2  ُِ ٌُْحْى  Pengikut tidak independen اٌزَّبثُِغ ََل ٠ُفَشُد ثِب

(disendirikan) dalam hukum 

48 

3  ْٓ ِِ  َٛ ُ٘ ب  َِ ٍََه  َِ ٍََه َش١ْئًب  َِ  ْٓ َِ
 ِٗ  َػُشَٚسارِ

Barangsiapa memiliki sesuatu, 

maka berarti ia memiliki sesuatu 

lain yang sudah jadi 

keharusannya 

49 

ب ََل ٠ُْغزَفَُش فِٟ  4 َِ اثِغِ  َٛ ٠ُْغزَفَُش فِٟ اٌزَّ Ada dispensasi (dimaafkan) 54 
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َ٘ب  untuk pengikut, tapi tidak َغ١ِْش

berlaku untuk lainya (yang 

diikuti) 

5  ِٗ أُ َوِزْوِش ُوٍِّ ب ََل ٠َزََجضَّ َِ  Penyebutan sebagian atas ِرْوُش ثَْؼِغ 

sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan (dibagi) adalah 

seperti penyebutan keseluruhan 

63 

5) Kaidah tentang al-ashl wa al-fara„ (pokok dan cabang): 

Tabel 11: Kaidah fikih muamalah tentang al-ashl wa al-Fara„   

No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

ًُ َسمَؾَ اٌْفَْشعُ  1  ,Jika sebuah hal pokok gugur ئَرا َسمَؾَ اْْلَْط

maka cabangnya ikut gugur 

50 

2  ًِ َِ ثُجُِٛد اْْلَْط َغ َػَذ َِ ٌْفَْشُع   Terkadang ada ketetapan لَْذ ٠َْثجُُذ ا

 cabang, padahal tidak ada bukti 

ketetapan  asal 

81 

ٌء ثَطَ  3 ْٟ ًَ َش ِٗ ئَرا ثَطَ ِٕ ّْ ب فِٟ ِػ َِ  ًَ Jika sesuatu sudah dianggap 

batal, maka batal sesuatu lain 

yang menjadi tanggungannya 

52 

بلِؾُ ََل ٠َُؼُٛد  وّب أْ اٌّؼذَٚ َل  4 اٌسَّ

 ٠ؼٛد

Sesuatu hak yang sudah gugur, 

maka tidak akan kembali lagi, 

sebagaimana sesuatu yang sudah 

tidak ada itu tidak akan kembali  

51 

6) Kaidah tentang al-ashl wa al-badal (pokok dan pengganti): 

Tabel 12: Kaidah fikih muamalah tentang al-ashl wa al-Badal  
No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

ٌْجَذَ  1 ًُ ٠َُظبُس ئٌَٝ ا ًَ اْْلَْط  ,Jika hal pokok batal (tidak ada) يِ ئَرا ثَطَ

maka berpindah pada 

penggantinya 

53 

َجبصِ  2 َّ ٌْ ٌَْحم١ِمَخُ ٠َُظبَس ئٌَٝ ا َسْد ا  Ketika makna hakikat sulit ئَرا رََؼزَّ

dipahami, maka berpindah ke 

makna majaz (kiasan) 

61 

ٌِْىزَبُة َوبٌِْخطَبةِ  3  Tulisan itu seperti ucapan 69 ا

4  ِْ ٌْج١ََب َُٙٛدحُ ٌِْْلَْخَشِط َوب ْؼ َّ ٌْ َشبَساُد ا اْْلِ

 ِْ  ثِبٌٍَِّسب

Isyarat yang keluar dari 

seseorang yang bisu itu seperti 

penjelasan dengan lisan 

70 

ْطٍَمًب 5 ُِ  ُِ زَْشِج ُّ ٌْ ُي ا ْٛ ًُ لَ  Diterima secara mutlak ucapan ٠ُْمجَ

penerjemah 

71 

ِي  6 ََ رَجَذُّ مَب َِ  ٌُ ٍِْه لَبئِ ِّ ٌْ ُي َسجَِت ا رَجَذُّ

 اٌزَّادِ 

Perpindahan sebab kepemilikan 

menempati tempat perpindahan 

benda 

98 

7) Kaidah tentang al-baqâ wa al-ibtidâ‟  (kelanjutan dan permulaan): 

Tabel 13: Kaidah fikih muamalah tentang al-baqâ wa al-ibtidâ‟  
NO Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

ْٓ اَِلْثزَِذاءِ  1 ِِ  ًُ َٙ ٌْجَمَبُء أَْس  Sesuatu yang sudah ada ا

(berlangsung) lebih mudah 

daripada permulaan 

56 

ب ََل ٠ُْغزَفَُش فِٟ  2 َِ ٌْجَمَبِء  ٠ُْغزَفَُش فِٟ ا Ada dispensasi (dimaafkan) 55 
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 untuk sesuatu yang sudah ada اَِلْثزَِذاءِ 

(sedang berlangsung), tapi tidak 

dimaafkan pada permulaannya 

8) Kaidah tentang al-syurûth  (syarat): 

Tabel 14: Kaidah fikih muamalah tentang al-syurûth  
No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

1  ِْ َىب ِْ ْشِؽ ثِمَْذِس اْْلِ َشاَػبحُ اٌشَّ ُِ  َُ ٍَْض َ٠ Wajib mempertimbangkan 

keberadaan syarat sebisa mungkin 

83 

َْٕذ  2 ْشِؽ ٠َِجُت ثُجُٛرُُٗ ِػ َؼٍَُّك ثِبٌشَّ ُّ ٌْ ا

 ثُجُِٛد اٌشَّْشؽِ 

Sesuatu yang digantungkan 

dengan syarat tertentu, maka 

ketetapan hukumnya wajib 

ada jika syarat itu ada 

82 

ِس اٌزََّؼب١ٌِِك  3 َٛ اِػ١ُذ ثِبْوزَِسبِة ُط َٛ َّ ٌْ ا

خً  َِ ُْ ََلِص  رَُىٛ

Janji-janji dalam bentuk ta‟lîq 

(digantungkan) adalah wajib 

84 

9) Kaidah tentang al-tasharruf  wa al-milk (tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan): 

Tabel 15: Kaidah fikih muamalah tentang al-tasharruf  wa al-milk 
No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

ٍِْه  1 ِِ َف فِٟ  ْْ ٠َزََظشَّ ََل ٠َُجُٛص ِْلََحٍذ أَ

 ِٗ ٌَْغ١ِْش ثََِل ئْرِٔ  ا

Tidak dibolehkan bagi siapapun 

untuk melakukan tindakan 

hukum terhadap benda/hak  

milik orang lain tanpa izin 

pemilik 

96 

2  ًٌ ٍِْه اٌَْغ١ِْش ثَبِؽ ِِ ِف فِٟ  ُش ثِبٌزََّظشُّ ِْ  Perintah untuk melakukan اْْلَ

tindakan hukum terhadap 

benda/hak  milik orang lain 

adalah batal 

95 

ب 3 َِ ْْ ٠َأُْخَز  َي أََحٍذ ثََِل ََل ٠َُجُٛص ِْلََحٍذ أَ

  ٟ  َسجٍَت َشْشِػ

Tidak diperbolehkan bagi 

siapapun untuk mengambil 

benda orang lain tanpa alasan 

yang legal 

97 

ُع ئَلَّ ثِمَجْغٍ  4 ُُّ اٌزَّجَشُّ  Pemberian sukarela tidak akan ََل ٠َزِ

sempurna kecuali dengan 

diterima kontan 

57 

ُٕٛؽٌ اٌزََّظشُّ  5 َِ ػ١َِخ  ُف َػٍَٝ اٌشَّ

ْظٍََحخِ  َّ ٌْ  ثِب

Kebijakan (pemimpin) atas 

rakyatnya harus berdasarkan 

pada kemasalahatan 

58 

10) Kaidah tentang al-mubâsyir  wa al-mutasabbib (pelaku dan penyebab): 

Tabel 16: Kaidah fikih muamalah tentang al-mubâsyir  wa al-mutasabbib  

No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

زََسجُِّت أُِػ١َف  1 ُّ اٌْ َٚ جَبِشُش  ُّ ٌْ َغ ا َّ ئَرا اْجزَ

جَبِششِ  ُّ ٌْ ُُ ئٌَٝ ا ٌُْحْى  ا

Ketika berkumpul antara pelaku 

langsung dan penyebab 

(provokator), maka hukum 

disandarkan kepada pelaku 

90 

ب  2 َِ ِش  ِِ ًِ ََل ا٢ْ ًُ ئٌَٝ اٌْفَبِػ ٌْفِْؼ ٠َُؼبُف ا

ْججًَشا ُِ  ْٓ ُْ ٠َُى ٌَ 

Sebuah perbuatan harus 

dinisbatkan (disandarkan) 

kepada pelaku dan bukan 

kepada penyuruh, selama tidak 

89 
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dipaksa 

ذْ  3 َّّ ُْ ٠َزَؼَ ٌَ ْْ ئِ َٚ  ٌٓ ِِ جَبِشُش َػب ُّ ٌْ  Pelaku langsung bertanggung ا

jawab walau tidak disengaja 

92 

ذِ  4 ُّّ ُٓ ئَلَّ ثِبٌزَّؼَ َّ زََسجُِّت ََل ٠َْؼ ُّ ٌْ  Penyebab tidak bertanggung ا

jawab, kecuali jika ada 

kesengajaan 

93 

بِء ُججَبسٌ  5 َّ ٌَْؼْج  Kesalahan (kerugian) yang ِجَٕب٠َخُ ا

ditimbulkan hewan itu bukan 

tanggung jawab (pemiliknya) 

94 

11) Kaidah tentang al-kharrâj wa al-dlamân  (manfaat/keuntungan dan tanggungjawab): 

Tabel 17: Kaidah fikih Muamalah tentang al-kharrâj wa al-dhamân 
No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

1  ِْ ب َّ ٌَْخَشاُج ثِبٌؼَّ  Manfaat (suatu benda) ا

merupakan faktor pengganti 

kerugian 

85 

2  ُِ ْٕ ٌْغُ َُ ثِب ٌُْغْش  Risiko itu menyertai (seimbang) ا

dengan manfaat (perolehan) 

87 

خُ ثِمَْذِس  3 َّ إٌِّمْ َٚ ِخ  َّ خُ ثِمَْذِس إٌِّْم َّ إٌِّْؼ

َّخِ   إٌِّْؼ

Kenikmatan harus sebanding 

dengan kesulitan dan kesulitan 

harus sebanding dengan 

kenikmatan 

88 

4  ِْ َؼب ِّ ُْ ََل ٠َْجزَ ب َّ اٌؼَّ َٚ  Antara upah dan denda اْْلَْجُش 

(tanggung jawab) tidak bisa 

berkumpul 

86 

5  َْ ب َّ ُّٟ ٠َُٕبفِٟ اٌؼَّ ْشِػ اُص اٌشَّ َٛ ٌَْج  Perbuatan yang dibolehkan ا

secara legal, maka menafikan 

tanggung jawab 

91 

12) Kaidah tentang al-bayyinah wa al-iqrâr  (bukti dan pengakuan): 

Tabel 18: Kaidah fikih muamalah tentang al-bayyinah wa al-iqrâr 
No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

ِْ َوبٌثَّ  1 َ٘ب ٌْجُْش ِْ اٌثَّبثُِذ ثِب ٌِْؼ١َب  Sesuatu yang ditetapkan dengan بثِِذ ثِب

burhan (bukti nyata)  itu seperti 

ditetapkan dengan penglihatan 

(saksi mata) 

75 

َْٔىشَ  2 ْٓ أَ َِ ُٓ َػٍَٝ  ١ ِّ ا١ٌَْ َٚ ذَِّػٟ  ُّ ٍْ َخُ ٌِ ٌْج١َِّٕ   Bukti bagi penggugat dan ا

hak menyangkal (dengan 

sumpah) bagi tergugat 

76 

3  ُٓ ١ ِّ َ١ٌْ ا َٚ ِش  ِ٘ ْثجَبِد ِخََلِف اٌظَّب َخُ ِْلِ ٌْج١َِّٕ ا

 ًِ  ٌِجَمَبِء اْْلَْط

Bukti untuk membuktikan sesuatu 

yang bertentangan dengan Zahir 

(hukum asal), sedangkan sumpah 

untuk menetapkan (menguatkan) 

hukum asal 

77 

َإاَخٌز ثِاِلْ  4 ُِ ْشُء  َّ ٌْ ِٖ ا  Seseorang bisa ditetapkan hukum َشاِس

dengan pengakuannya sendiri 

79 

خٌ  5 لَْشاُس ُحجَّ اْْلِ َٚ ٠َخٌ  زََؼذِّ ُِ خٌ  َخُ ُحجَّ ٌْج١َِّٕ ا

 لَبِطَشحٌ 

Bukti adalah argumen yang 

berdampak hukum bagi orang 

lain, sedangkan ikrar (pengakuan) 

adalah  argumen yang terbatas 

78 
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bagi diri sendiri 

6  ِٗ َٙزِ ْٓ ِج ِِ  َُّ ب رَ َِ ْٓ َسَؼٝ فِٟ َْٔمِغ  َِ
 ِٗ ْشُدٌٚد َػ١ٍَْ َِ  فََسْؼ١ُُٗ 

Barangsiapa yang berupaya 

membatalkan sesuatu yang telah 

sempurna dibangunnya sendiri, 

maka upaya itu tertolak dengan 

sendirinya 

100 

غَ  7 َِ خَ  ًُ  ََل ُحجَّ ْٓ ََل ٠ُْخزَ َبلُِغ ٌَِى اٌزَّٕ

 ُِ ٌَْحبِو ُُ ا َؼُٗ ُحْى َِ 

Tidak ada hujjah (argumentasi) 

bagi keterangan yang saling 

bertentangan, akan tetapi putusan 

hakim tetap berlaku  

80 

13) Kaidah tentang al-ijtihâd wa al-nashsh  (ijtihad dan nas): 

Tabel 19: Kaidah fikih muamalah tentang al-ijtihâd wa al-nashsh     
No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

1  ِٗ ْثٍِ ِّ ْٕمَُغ ثِ َٙبُد ََل ٠ُ  Sebuah ijtihad tidak bisa اَِلْجزِ

membatalkan ijtihad lain 

16 

ِسِد إٌَّضِّ  2 ْٛ َِ َٙبِد فِٟ  َسبَؽ ٌَِِلْجزِ َِ  Ijtihad tidak diperbolehkan, jika ََل 

ada dasar nas (teks syariat) 

14 

ٌْم١َِبِط فََغ١ُْشُٖ ََل  3 ب ثَجََذ َػٍَٝ ِخََلِف ا َِ
 ِٗ  ٠ُمَبُط َػ١ٍَْ

Segala sesuatu yang ditetapan 

(hukumnya dengan nas) yang 

bertentangan dengan qiyâs 

(ukuran standar), maka ia tidak 

bisa dijadikan qiyâs (ukuran) 

bagi yang lain 

15 

14) Kaidah tentang al-muthlaq wa  al-dalîl (tidak terbatas dan pertanda): 

Tabel 20: Kaidah fikih muamalah tentang al-muthlaq wa  al-dalîl 

No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

ْطٍَكُ  1 ُّ ٌْ ُْ  ا ُْ ٠َمُ ِٗ ئَرا ٌَ ٠َْجِشٞ َػٍَٝ ئْؽََللِ

ْٚ َدََلٌَخً  ب أَ ًُ اٌزَّْم١ِ١ِذ َّٔظً  َد١ٌِ

Sesuatu yang mutlak (tidak 

dibatasi) itu diperlakukan secara 

mutlak juga, selama tidak ada 

dalil (pertanda) yang 

membatasinya secara nas atau 

dalâlah  

64 

ًُ اٌشَّ  2 َُ َد١ٌِ ٌْجَبِؽَِٕخ ٠َمُٛ ُِِٛس ا ِء فِٟ اْْلُ ْٟ
 ُٗ َِ مَب َِ 

Pertanda pada sesuatu yang 

batin (tersembunyi) itu bisa 

menempati posisi dalil (bukti) 

68 

مَبثٍََِخ اٌزَّْظِش٠حِ  3 ُِ ََلٌَِخ فِٟ    Tidak boleh menjadikan dalâlah ََل ِػْجَشحَ ٌٍِذَّ

(petunjuk makna) sebagai 

sebuah patokkan, jika 

bertentangan dengan lafad 

sharîh (jelas makna) 

13 

15) Kaidah tentang al-isti„jâl  (mempercepat diri): 

Tabel 21: Kaidah fikih muamalah tentang al-isti„jâl  

No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

1  ًَ ْٓ اْسزَْؼَج ِٗ ُػٛلَِت  َِ أِ َٚ ًَ أَ َء لَْج ْٟ اٌشَّ

 ِٗ بِٔ َِ  ثِِحْش

Barangsiapa mempercepat 

sesuatu sebelum waktunya, maka 

akan mendapat sanksi negatif 

(tidak mendapatkannya) 

99 
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16) Kaidah tentang al-wilâyah  (kekuasan): 

Tabel 22: Kaidah fikih Muamalah tentang al-wilâyah  

No Kaidah Fikih  Arti Kaidah No Urut Pasal Dalam 

Majallah 

ََل٠َِخ  1 ِٛ ٌْ ْٓ ا ِِ  ٜ َٛ خُ أَْل ََل٠َخُ اٌَْخبطَّ ِٛ ٌْ ا

َِّخِ  ٌَْؼب  ا

Wilayah (kekuasaan) yang 

khusus (spesifik) lebih kuat 

daripada wilayah umum 

59 

 

3.2. Serapan Aplikasi Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah dalam KHES 

Substansi KHES dibuat berdasarkan nas-nas  al-Qur‟an dan Hadis, kaidah-kaidah usul 

fikih (ushûliyyah), kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah qanûniyyah (undang-undang hukum 

positif) dan aqwâl al-ulamâ (pendapat ulama, yaitu fiqh). Artinya, teks-teks dalam KHES 

adalah diadopsi dari sumber-sumber hukum tersebut yang disesuaikan dengan nilai-nilai 

lokal; bangsa dan budaya Indonesia. Sedangkan materi KHES adalah terdiri dari 4 (empat) 

buku dengan 790 pasal (dari draft usulan semula sebanyak 1015  pasal). KHES dibagi ke 

dalam 4 buku, yaitu: buku I tentang subyek hukum dan harta (amwal) yang terdiri dari 3 bab; 

dari pasal 1 sampai pasal 19 pasal, buku II tentang akad yang terdiri dari 29 bab; dari pasal 20 

sampai pasal 667, buku III tentang zakat dan hibah yang terdiri dari 4 bab; dari pasal 668 

sampai pasal 727 dan terakhir buku IV tentang akutansi syariah yang terdiri dari 7 bab; dari 

pasal 728 sampai pasal 790.  Dari hasil penelitian penulis ditemukan data serapan kaidah-

kaidah fikih dalam KHES, baik langsung (tekstual/eksplisit) atau tidak langsung 

(implisit/kontekstual atau aplikatif). Adapun temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Dalam KHES buku I tidak ditemukan sama sekali serapan kaidah-kaidah fikih muamalah 

di dalamnya, baik secara tekstual (eksplisit) maupun kontekstual (implisit), karena buku I 

hanya berisi dua bahasan pokok saja sebagai pengantar, yaitu subjek hukum dan amwal 

dengan 19 (sembilan belas) pasal, yaitu dari pasal 1sampai pasal 19, 

b)  Adapun dalam buku II terdapat serapan kaidah-kaidah fikih muamalah, baik secara 

eksplisit maupun implisit, namun tidak  signifikan dann belum optimal. Secara eksplisit 

ditemukan bahwa dari total 648 pasal (dari pasal 20 sampai pasal 667) dalam buku II 

hanya terdapat 7 (tujuh) pasal saja yang secara eksplisit diadopsi langsung dari 99 kaidah-

kaidah fikih muamalah dengan 5 (lima) tema kaidah. Kemudian, apabila 7 kaidah itu di 

bagi jumlah total kaidah (99 kaidah), maka akan di dapat 7,07 %. Sedangkan apabila 5 

tema kaidah tersebut di bagi jumlah total tema kaidah  (21 tema kaidah), maka di dapat 

23,80 %. Adapun apabila 7 pasal itu di bagi jumlah total pasal dalam buku II (648 pasal), 

maka akan di dapat 1,08 %.  Sedangkan serapan (pengaruh) kaidah-kaidah fikih secara 

implisit atau aplikatif adalah  bahwa dari total 648 pasal (dari pasal 20 sampai pasal 667) 

dalam buku II hanya terdapat serapan  tidak langsung (implisit) berupa 23 (dua puluh tiga) 

kaidah fikih sebagai aplikasi nalar deduktif bagi 125 (seratus dua puluh lima) pasal yang 

diaplikasi dari kaidah-kaidah fikih muamalah dengan 15 (lima belas) tema kaidah. 

Kemudian, apabila 23 kaidah itu di bagi jumlah total kaidah (99 kaidah), maka akan di 

dapat 23,23 %. Sedangkan apabila 15 tema kaidah tersebut di bagi jumlah total tema 

kaidah  (21 tema kaidah), maka di dapat 71,42 %. Adapun apabila 125 pasal itu di bagi 

jumlah total pasal dalam buku II (648 pasal), maka akan di dapat 19,29 %, 

c) Adapun serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam KHES buku III secara eksplisit 

tidak di temukan satu kaidahpun, sedangkan secara implisit hanya sedikit, yaitu bahwa 

dari total 60 pasal (dari pasal 668 sampai pasal 727) dalam buku III hanya terdapat serapan 

tidak langsung (implisit) berupa 11 (sebelas) kaidah fikih sebagai aplikasi nalar deduktif 
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bagi 24 (duapuluh empat) pasal yang diaplikasi dari kaidah-kaidah fikih muamalah dengan 

8 (delapan) tema kaidah. Kemudian, apabila 11 kaidah itu di bagi jumlah total kaidah (99 

kaidah), maka akan di dapat 11,11 %. Sedangkan apabila 8 tema kaidah tersebut di bagi 

jumlah total tema kaidah  (21 tema kaidah), maka di dapat 38,09 %. Adapun apabila 24 

pasal itu di bagi jumlah total pasal dalam buku III (60 pasal), maka akan di dapat 40 %,  

d) Sedangkan serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam KHES buku IV tidak di temukan 

satu kaidahpun, baik secara eksplisit maupun implisit. Karena buku IV yang berjumlah 63 

pasal (dari pasal 728 sampai pasal 790) itu hanya berisi atauran dan mekanisme akutansi 

(pencatatan atau pembukuan) selaruh transaksi syariah. Artinya, meliputi beberapa 

kegiatan seperti mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau 

kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk dijadikan 

bahan informasi dan analisis bagi pihak-pihak yang secara proporsional berkepentingan. 

Rincian jumlah dan persentasi kaidah fikih dalam dilihat dalam dua tabel berikut:  

Tabel 23: Jumlah serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam KHES 

NO KHES JUMLAH 

PASAL 

KAIDAH PASAL KAIDAH TEMA KAIDAH 

Eksplisit Implisit Eksplisit Implisit Eksplisit Implisit 

1 BUKU 

I 

19 0 0 0 0 0 0 

2 BUKU 

II 

648 7 23 7 125 5 15 

3 BUKU 

III 

60 0 11 0 24 0 8 

4 BUKU 

IV 

63 0 0 0 0 0 0 

JUMLAH 

TOTAL 

790 7 34 7 149 5 23 

 

Tabel 24: Persentasi serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam KHES 

NO KHES JUMLAH 

PASAL 

KAIDAH PASAL KAIDAH TEMA KAIDAH 

Eksplisit Implisit Eksplisit Implisit Eksplisit Implisit 

1 BUKU 

I 

19 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

2 BUKU 

II 

648 7,07 % 23,23 % 1,08 % 19,29 % 23,80 % 71,42 % 

3 BUKU 

III 

60 0 % 11,11 % 0 % 40 % 0 % 38,09 % 

4 BUKU 

IV 

63 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

JUMLAH 

TOTAL 

790 7,07 % 34,34 % 0,88 % 18,86 % 23,80 % 71,42 % 

 

Dari data dua tabel di atas dapat dilihat bahwa serapan kaidah fikih muamalah dalam 

KHES secara eksplisit (tekstual) berjumlah 7 kaidah atau 7,07 %, sedangkan secara implisit 

(kontekstual) berjumlah 34 kaidah, namun realitanya hanya berjumlah 24 kaidah saja. Karena 

dari 11 kaidah yang ada di buku III, hanya 1 kaidah yang berbeda dengan buku II, yaitu 

kaidah “la yatimm al-tabarru„ illa bi qabdl  (pemberian sukarela tidak akan sempurna kecuali 

dengan diterima kontan), sedangkan 10 kaidah lainnya adalah sama dengan kaidah-kaidah 

yang ada di buku II. Maka persentasi yang sebenarnya bukan 34,34 %, tetapi 24,24 %. 
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Oleh karena itu, total tema kaidah dalam KHES secara eksplisit (tekstual) berjumlah 5 

tema kaidah atau 23,80 %, sedangkan secara implisit (kontekstual) berjumlah 23 tema kaidah. 

Namun realitanya hanya 15 tema kaidah saja atau 71,42 % dari 21 tema kaidah fikih dalam 

Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah, karena 8 tema kaidah yang ada di buku III adalah sama 

dengan yang ada di buku II. Adapun jumlah total pasal yang secara eksplisit (tekstual) 

diadopsi dari kaidah fikih muamalah hanya berjumlah 7 pasal atau 0,88 %. Sedangkan jumlah 

total pasal dalam KHES yang dideduktif dari kaidah-kaidah fikih muamalah berjumlah 149 

pasal atau 18,86 %. 

Dari analisis di atas, dapat di simpulkan bahwa serapan kaidah-kaidah fikih muamalah 

dalam KHES tidak signifikan dan belum optimal, baik secara eksplisit (tekstual) ataupun 

implisit (kontekstual), karena serapan kaidah fikih secara eksplisit (tekstual) hanya berjumlah 

7 kaidah atau 0,88 %. Artinya, ketujuh kaidah fikih itu dijadikan teks dalam tujuh pasal 

dalam KHES. Sedangkan serapan yang implisit (kontekstual) mencapai 24 kaidah atau 24,24 

% dari 99 kaidah-kaidah fikih muamalah yang ada di dalam Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah. 

Akan tetapi jumlah pasal-pasal yang dideduktif dari 24 kaidah tersebut hanya 149 pasal saja 

dari 790 pasal atau 18,86 %. Sehingga temuan penelitian ini menggambarkan masih sedikit 

(belum optimal) aplikasi kaidah fikih muamalah yang digunakan sebagai nalar deduktif 

dalam KHES jika dibandingkan dengan contoh dan referensi utama bagi lahirnya KHES, 

yaitu Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah. Padahal bahasa teks atau redaksi yang baik dan ideal 

untuk sebuah kitab undang-undang adalah dengan bahasa yang universal dan padat, seperti 

teks-teks (redaksi) kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu agar bisa optimal, susunan KHES 

seharusnya persis dengan apa yang dilakukan para ulama Turki perumus Majallat al-Ahkâm 

al-„Adliyyah, yaitu dengan menyebutkan terlebih dahulu sejumlah pasal yang hakikatnya 

merupakan kaidah-kaidah fikih muamalah untuk acuan nalar deduktif, baru kemudian teks-

teks pasal berikutnya yang merupakan terjemahan dan penjelas dari sejumlah kiadah-kaidah 

fikih muamlah yang telah disebut terlebih dahulu. 

Hemat penulis, belum optimalnya serapan kadah fikih muamlah dalam KHES adalah 

karena para pakar dan ulama Indonesia –khususnya yang merancang KHES- masih setengah-

setengah dalam menggunakan al-qawâ„id al-fiqhiyyah sebagai dalil mandiri. Hal itu terbukti 

dengan tidak berimbangnya serapan eksplisit dengan implisit atau aplikasi deduktifnya. 

Seharusnya, ketika ada 149 pasal yang dideduktif dari 24 kaidah fikih, maka 24 kaidah fikih 

itu harus disebut juga secara eksplisit seperti 7 kaidah lain, agar mempermudah hakim untuk 

merujuknya, sebagaimana yang ada dalam Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah. Belum lagi, 24 

kaidah itu lebih banyak aplikasinya dalam pasal-pasal KHES -seperti kaidah “lâ yajûz li ahad 

an yatasharraf fi milk al-ghayr bilâ idznih” adalah kaidah yang paling banyak dideduktif 

(sebanyak 27 pasal)- daripada 7 kaidah eksplisit yang telah menjadi bunyi teks pasal KHES. 

Akan tetapi dari 7 kaidah yang disebut secara tekstual (eksplisit) itu ternyata hanya 4 kaidah 

saja yang diaplikasikan secara deduktif, berarti 3 kaidah sisanya hanya disebut secara tekstual 

dan tidak didapat aplikasi deduktifnya dalam KHES. Seandainya 3 kaidah  itu juga 

diaplikasikan dalam KHES, maka total kaidah yang dipakai sebagai nalar deduktif akan 

berjumlah 27 kaidah. 

Alhasil, dari total 21 tema kaidah fikih –yang telah penulis klasifikasi jenis tipologinya 

dari 99 kaidah fikih kulliyyah yang terdapat dalam Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah- hanya 

ada 15 tema kaidah fikih yang terdapat dalam KHES. Begitu juga, dalam KHES hanya ada 27 

kaidah fikih dari 99 kaidah fikih kulliyyah yang terdapat dalam Majallat al-Ahkâm al-

„Adliyyah yang diaplikasikan pada149 pasal dalam KHES. Tujuh kaidah fikih dari 27 kaidah 

itu tersebut secara eksplisit, yaitu: a) al-ibrah fî al-uqûd li al-al-maqâshid wa al-ma‟ânî lâ li 
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al-alfâdh wa al-mabânî (pasal 48), b) al-ashl fî al-kalâm al-haqîqah (pasal 49 ayat 1), c) 

i‟mâl al-kalâm aulâ min ihmâlih (pasal 50), d) al-muthlaq yajrî „alâ ithlâqih, idzâ lam yaqum 

dalîl al-taqyîd nashshan aw dalâlatan (pasal 54), e) idzâ ta„adzdzarat al-haqîqah yushâr ilâ 

al-majâz (pasal 51), f) idzâ ta„adzdzara i„mâl al-kalâm yuhmal (pasal 52) dan, g) dzikr ba„dl 

mâ lâ yatajazza kadzikr kullih (pasal 53), namun tiga kaidah terakhir tidak terdapat 

aplikasinya dalam KHES. Sedangkan duapuluh kaidah lainnya tersebut secara implisit. Untuk 

mengetahui lebih jelas lagi 15 (limabelas) tema kaidah fikih dan 27 (duapuluh tujuh) kaidah 

fikih muamalah kulliyyah yang terdapat dalam KHES, maka penulis simpulkan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 25: Tema dan kaidah fikih yang dideduktif dalam pasal-pasal KHES 

No Tema Kaidah Kaidah Fikih  Jumlah 

Pasal  

No Pasal & 

(Ayat) 

1 al-tasharruf  wa al-milk 

(tindakan hukum 

terhadap harta dan 

kepemilikan) 

 ِٗ ٌَْغ١ِْش ثََِل ئْرِٔ ٍِْه ا ِِ َف فِٟ  ْْ ٠َزََظشَّ  ,186 ,184 ,(2) 155 27 ََل ٠َُجُٛص ِْلََحٍذ أَ

196 (2), 198, 199 

(1), 217 (2), 240, 

245, 310, 385 (1), 

396, 399, 400 (1), 

413 (2), 418 (2), 

460 (1 & 2), 481 

(2), 482, 486, 

487, 488 (1 & 2), 

492, 502, 690, 

705 (1 & 2) & 

722.  

ْظٍََحخِ  َّ ٌْ ُٕٛؽٌ ثِب َِ ػ١َِخ  ُف َػٍَٝ اٌشَّ  ,328 ,282 ,(2) 199 10 اٌزََّظشُّ

353 (2), 400 (2), 

404, 421 (2), 451 

(2), 520 (2 & 3) & 

684. 

ُع ئَلَّ ثِمَجْغٍ  ُُّ اٌزَّجَشُّ  ,696 ,694 ,(2) 686 6 ََل ٠َزِ

697, 698 & 700. 

2 al-kharrâj wa al-dlamân  

(manfaat/keuntungan 

dan tanggungjawab) 

َّخِ  خُ ثِمَْذِس إٌِّْؼ َّ إٌِّمْ َٚ ِخ  َّ خُ ثِمَْذِس إٌِّْم َّ  ,(3) 155 ,(2) 149 13 إٌِّْؼ

242 (1 & 2), 262 

(3), 285 (2), 319 

(2), 414 (1), 433 

(1, 2 & 3), 438, 

497 (1 & 3), 568 

(4), 604 (3) & 

609. 

 ُِ ْٕ ٌْغُ َُ ثِب ٌُْغْش  ,(2) 254 ,(2) 87 5 ا

312, 313 (2) & 

401. 

 َْ ب َّ ُّٟ ٠َُٕبفِٟ اٌؼَّ ْشِػ اُص اٌشَّ َٛ ٌَْج  .(2 & 1) 449 1 ا

3 al-„âdah   (adat atau 

kebiasaan) 
َّخٌ  َحىَّ ُِ ٌَْؼبَدحُ   ,(huruf a) 78 ,45 13 ا

81 (3), 86 (2), 100 

(2), 244, 304 (2), 

313 (3), 316 (1), 

317, 319 (3), 321 

(2) & 723. 

4 al-syurûth  (syarat)  ِْ َىب ِْ ْشِؽ ثِمَْذِس اْْلِ َشاَػبحُ اٌشَّ ُِ  َُ ٍَْض َ٠ 12 73, 74, 85 (3), 86 
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(1), 113, 155 (1), 

334, 339 (1), 346, 

368, 469 (1 & 2)  

& 713. 

5 al-mubâsyir  wa al-

mutasabbib (pelaku dan 

penyebab) 

ذْ  َّّ ُْ ٠َزَؼَ ٌَ ْْ ئِ َٚ  ٌٓ ِِ جَبِشُش َػب ُّ ٌْ  140 ,(3) 92 ,(1) 90 9 ا

(5), 270, 313 (1), 

439, 446 (1 & 2), 

447 (1, 2 & 3) & 

713. 

ذِ  ُّّ ُٓ ئَلَّ ثِبٌزَّؼَ َّ زََسجُِّت ََل ٠َْؼ ُّ ٌْ  & (3 & 2) 450 2 ا

451 (1). 

6 al-ashl wa al-badal 

(pokok dan pengganti) 
ٌِْىزَبُة َوبٌِْخطَبةِ   296 ,222 ,(1) 59 8 ا

(2), 335, 362, 

373, 409 & 686 

(3). 

َجبصِ  َّ ٌْ ٌَْحم١ِمَخُ ٠َُظبَس ئٌَٝ ا َسْد ا  - 0 * ئَرا رََؼزَّ

7 al-ashl wa al-fara„ 

(pokok dan cabang) 
بلِؾُ ََل ٠َُؼُٛد  وّب أْ اٌّؼذَٚ َل ٠ؼٛد  ,541 ,533 ,532 8 اٌسَّ

542, 716, 718, 

719 & 721. 

8 al-bayyinah wa al-iqrâr  

(bukti dan pengakuan) 

 ِٖ َإاَخٌز ثِاِلَْشاِس ُِ ْشُء  َّ ٌْ  ,(2) 524 ,(3) 521 4 ا

528 (1) & 529. 

 ًِ ُٓ ٌِجَمَبِء اْْلَْط ١ ِّ َ١ٌْ ا َٚ ِش  ِ٘ ْثجَبِد ِخََلِف اٌظَّب َخُ ِْلِ ٌْج١َِّٕ  & (1) 530 ,(5) 521 3 ا

538. 

9 al-niyyât wa al-

maqâshid  (niat dan 

tujuan) 

ٌْفَبِظ  َؼبِٟٔ ََل ٌِْْلَ َّ ٌْ ا َٚ مَبِطِذ  َّ ٍْ ٌُْؼمُِٛد ٌِ ٌِْؼْجَشحُ فِٟ ا ا

جَبِٟٔ َّ ٌْ ا َٚ  * 

6 64, 112 (1 & 2), 

687, 688, 691 & 

699. 

10 al-muthlaq wa  al-dalîl 

(tidak terbatas dan 

pertanda) 

ْطٍَُك ٠َْجِشٞ َػٍَٝ ئْؽََللِ  ُّ ٌْ ًُ اٌزَّْم١ِ١ِذ ا ُْ َد١ٌِ ُْ ٠َمُ ِٗ ئَرا ٌَ
ْٚ َدََلٌَخً  ب أَ  * َّٔظً

6 259 (3), 309 (1), 

385 (2), 467, 490 

(1) & 491 (1). 

11 al-tawâbi„  (pengikut)  ٌ78 5 اٌزَّبثُِغ رَبثِغ (huruf b, c, d 

& e), 282, 380, 

440 & 717. 

أُ َوِزْوشِ  ب ََل ٠َزََجضَّ َِ ِٗ  ِرْوُش ثَْؼِغ   - 0 * ُوٍِّ

12 i‟imâl al-kalâm wa 

ihmâluh  (penggunaan 

ucapan /kalimat dan 

pengabaiannya) 

َِ اٌَْحم١ِمَخُ  ٌَْىََل ًُ فِٟ ا  .692 & (2) 49 2 * اْْلَْط

 ِٗ بٌِ َّ ْ٘ ْٓ ئ ِِ  ٌَٝ ْٚ َِ أَ ٌَْىََل بُي ا َّ  .55 1 * ئْػ

 ٌٛ ْطُف فِٟ اٌَْحبِػِش ٌَْغ َٛ ٌْ ٌَْغبئِتِ  ا فِٟ ا ْؼزَجَشٌ  َٚ ُِ 1 76 (huruf g & h). 

 ًُ َّ ْٙ ُ٠ َِ ٌَْىََل بُي ا َّ َس ئْػ  - 0 * ئَرا رََؼزَّ

13 al-yaqîn  (keyakinan)  ِٗ لَبرِ ْٚ ٌَْحبِدِس ئٌَٝ أَْلَشِة أَ ًُ ئَػبفَخُ ا  .(1) 87 & 61 2 اْْلَْط

 َُ ٌَْؼَذ ٌَْؼبِسَػِخ ا فَبِد ا ًُ فِٟ اٌظِّ  .(2) 87 1 اْْلَْط

14 al-dlarar wa al-

mashlahah  (bahaya dan 

maslahat) 

ََل ِػَشاسَ  َٚ  .444 & 32 2 ََل َػَشَس 

15 taghlîb al-harâm  

(dominasi haram) 

ََ ئْػطَبُؤُٖ  ََ أَْخُزُٖ َحُش ب َحُش َِ 2 291 (1) & 588 (2). 

Jumlah 27 Kaidah Fikih  149 

Pasal 

149 Pasal 

 Keterangan: Kaidah yang bertanda bintang (*) adalah kaidah yang tersebut secara tekstual 

(eksplisit) dalam KHES. 
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4. KESIMPULAN DAN SARAN  

4.1. Kesimpulan  

Serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam KHES tidak signifikan dan belum 

optimal, baik secara eksplisit maupun implisit, karena serapan kaidah fikih secara tekstual 

(eksplisit) hanya sejumlah 7 kaidah atau 0,88 %. Sedangkan serapan yang kontekstual 

(implisit) mencapai 24 kaidah atau 24,24 % dari 99 kaidah-kaidah fikih muamalah yang ada 

di dalam Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah. Akan tetapi jumlah pasal-pasal yang dideduktif 

dari 24 kaidah tersebut hanya 149 pasal dari 790 pasal atau 18,86 %. Sehingga temuan 

penelitian ini menggambarkan masih sedikit serapan atau aplikasi kaidah fikih muamalah 

yang digunakan sebagai nalar deduktif dalam KHES jika dibandingkan dengan contoh dan 

referensi utama bagi lahirnya KHES, yaitu Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah.  

Oleh karena itu, serapan kaidah fikih muamalah dalam KHES akan lebih optimal, jika 

99 kaidah fikih muamlah kulliyyah yang terdapat dalam majallah diserap secara tekstual 

(eksplisit) atau minimal menyerap kaidah-kaidah inti dari 21 tema kaidah tersebut. Walaupun 

serapan kaidah fikih belum optimal, akan tetapi adanya serapan ini bisa menunjukkan urgensi 

aplikasi al-qawâid al-fiqhiyyah dalam KHES terhadap perkembangan hukum Islam di 

Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kaidah fikih yang diadopsi 

langsung secara eksplisit sebagai teks-teks (redaksi) pasal KHES dan secara implisit sebagai 

aplikasi nalar deduktif. Sedangkan KHES sebagai rujukan resmi dalam menyelesaikan segala 

persoalan ekonomi Islam yang dimejahijaukan, maka implikasinya adalah semua kaidah fikih 

yang universal (kulliyyah), terutama yang berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) yang 

terdapat dalam Majallat al-Ahkâm al-„Adliyyah bisa disejajarkan pengunaannya dengan 

kaidah-kaidah fikih yang ada di dalam KHES, baik yang tersebut secara eksplisit maupun 

implisit, baik sebagai dalil mandiri ataupun sebagai dalil pelengkap, karena semua kaidah 

fikih yang kulliyyah adalah sejajar kedudukannya, begitu juga peran dan fungsinya, karena 

aplikasi al-qawâid al-fiqhiyyah  dalam KHES merupakan suatu pengakuan yuridis bahwa al-

qawâid al-fiqhiyyah bisa berguna sebagai dalil mandiri dalam penyelesaian kasus ekonomi 

syariah di pengadilan agama di Indonesia atau non pengadilan.  

Adapun implikasi praktis penelitian ini adalah oleh karena penelitian ini telah 

memposisikan al-qawâid  al-fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) sejajar dengan usul fikih  

(sebagaimana pendapat sebagian besar ulama, terutama perumus majallah) dalam peran 

istinbâth al-ahkâm atau minimal ia melanjutkan pekerjaan  usul fikih, maka seharusnya studi 

tentang al-qawâid  al-fiqhiyyah ditempatkan sejajar dengan studi tentang usul fikih. Begitu 

juga sejajar dalam memandang peran keduanya sebagai dasar istinbâth al-ahkâm. Bahkan 

upaya untuk mengasah kemampuan nalar hukum seharusnya lebih dititikberatkan pada 

pengusaan dan pemahaman al-qawâid  al-fiqhiyyah, karena lebih mudah dan praktis dari 

pada mengasah nalar hukum dengan usul fikih.  

 

4.2. Saran 

Lewat makalah hasil penelitian ini,  penulis mengusulan dua poin saran, yaitu: pertama, 

saran untuk perbaikan KHES. Sebaiknya segera dilakukan perubahan sistematika penulisan 

KHES, karena di antara temuan penelitian ini adalah masih sedikit (belum optimal) aplikasi 

kaidah-kaidah fikih muamalah yang digunakan sebagai nalar deduktif dalam KHES jika 

dibandingkan dengan contoh dan referensi utama bagi lahirnya KHES, yaitu Majallat al-

Ahkâm al-„Adliyyah.  

Kedua, saran untuk para ulama ahli fikih dan santri pengkaji fikih, terutama para ulama 

yang bergelut di bidang fatwa, seperti komisi fatwa MUI, lembaga Bahtsul Masail NU, lajnah 
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Tarjih Muhammadiyyah, dewan Hisbah Persis dan lain-lain bahwa ketika sebuah ketetapan 

(fatwa) hukum oleh lembaga peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat 

saja bisa diputuskan (ditetapkan) lewat salah satu dari beberapa kaidah fikih, apalagi jika 

fatwa hukum itu tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, seperti sebuah 

hukum hasil ijtihad person atau kolektif yang bukan dari lembaga peradilan. Oleh sebab itu, 

kita semua sudah seharusnya tidak bersifat apriori terhadap penggunaan kaidah-kaidah fikih 

sebagai dalil hukum, baik sebagai dalil mandiri atau pelengkap; baik kaidah itu bersumber 

langsung dari al-Qur‟an dan al-Sunnah atau hasil ijtihad induktif para ulama.  
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