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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian   

Al-Qur’an dan Sunnah Nabi diyakini oleh umat Islam sebagai sumber 

utama agama Islam.1 Kedua sumber ini ditujukan untuk menjadi petunjuk, 

pedoman dan rujukan atas seluruh aktivitas umat Islam. Hukum-hukum atau 

aturan yang ada dalam keduanya ini bertujuan untuk kepentingan hidup manusia. 

Dengan kata lain, Islam diturunkan demi terwujudnya kemaslahahan hidup 

manusia dan untuk menghindari kesulitan hidup (masyaqqah).2 

Dalam al-Qur’an dan Sunnah, sebagian besar aktifitas hidup manusia telah 

diatur sedemikian rupa. Bahkan mulai hal-hal yang kecil seperti cara makan 

hingga hal yang lebih besar semacam jihad (perang).3 Perlu juga dipahami bahwa 

hukum-hukum Islam yang ada tersebut banyak yang berupa prinsip-prinsip 

umum. Sehingga dibutuhkan pemikiran (ijtihad) manusia untuk menemukan 

hukum-hukumnya yang lebih rinci dan operasional. 

Al-Qur’an telah berhenti turun dan Sunnah pun tidak bertambah lagi 

karena Nabi telah wafat. Ini artinya, al-Qur’an dan Sunnah tidak akan mengalami 

                                                           
1 Dalam struktur sumber hukum Islam, para ulama telah sepakat menempatkan al-Qur’an 

sebagai sumber utama, sedangkan Sunnah Nabi sebagai sumber yang kedua. Lihat Muhammad 
Abu Zahra, Ushûl al-Fiqh (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabî, tth), hal. 75-76. Wahbah Zuhailî, Ushûl 
Fiqh al-Islâmî, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1986), juz I, hal. 417.  

2 Penjelasan menarik tentang tujuan dan pembebanan hukum oleh Allah kepada hambanya 
dapat dibaca dalam Yusuf Hamid Alim, al-Maqâshid al-‘Ammat li al-Syarî’at al-Islamiyah, 
(Riyâdl: Dâr al-‘Alamiyah, 1994), cet. II. hal. 32-37. 

3 Tentang aturan dan adab makan dapat dilihat dalam hadits Bukhâri no 5376 dan Muslîm no 
2022. Sedangakan perhatian al-Qur’an yang berkaitan dengan jihad (perang) seperti QS 8:39, 
2:191, 9:123 dan beberapa ayat yang lain. Lebih lengkap baca Yusuf Qardhawi, Fiqih Jihad: 
Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah (Bandung: 
Mizan, 2010). 
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penambahan. Namun, persoalan-persoalan baru terus bermunculan yang harus 

dihadapi oleh umat Islam. Di sinilah peran ijtihad sangat dibutuhkan untuk 

memecahkan persoalan-persoalan baru tersebut. Dengan adanya ijtihad, 

kekosongan hukum yang tidak terjawab secara tekstual oleh nash (al-Qur’an dan 

Sunnah) dapat teratasi. Dan umat Islam tetap memperoleh pegangan dalam 

beraktifitas 

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam (fikih maupun ushul fikih), para 

ulama juga telah menetapkan metode-metode istidlal4 dan istinbath hukum. Usaha 

ini sebagai kerangka metodologis ber-istidlal maupun istinbath dalam memahami 

al-Qur’an maupun Sunnah. Penyusunan metodologi ini berangkat dari sebuah 

kesadaran untuk mengatasi keterbatasan teks (al-Qur’an dan Sunnah) yang tidak 

mengakomodir semua persoalan-persoalan yang baru.  

Dengan demikian, maka muncul metode ijma’, qiyâs, istihsan, mashlahat 

mursalah, ‘urf , istishab, syar’u man qablana, madzhab shahabah, syadz al-

dzari’ah dan lain-lain5. Metode-metode ijtihad ini tetap mengacu pada sumber 

utama, yaitu al-Qur’an dan Sunnah. Karena dua sumber ini memiliki validitas dan 

kebenaran yang mutlak. Jadi, metode-metode ijtihad tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan keduanya6. Di sini dapat dipahami bahwa al-Qur’an dan 

Sunnah memiliki kebenaran mutlak sedangkan ijtihad kebenarannya relatif atau 

nisbi. 

                                                           
4 Dalam kitab Sayyid al-Kafrawi yang berjudul, Istidlal ‘Inda al-Ushûliyîn, diurai secara luas  

dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan islam dan menurut beberapa ulama ushul fikih 
mengenai metode-metode istidlal. Lebih lanjut baca As’ad Abdul Ghani Sayyid al-Kafrawi, 
Istidlal ‘Inda al-Ushûliyîn (Kairo: Dar Salam, 2002). 

5 Baca Wahbah Zuhaily, Ushûl Fiqh al-Islamy, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986).  
6 Lebih lanjut baca Nadiyat Syarif al-‘Amri, al-Ijtihâd fi al-Islâm: Ushûluhu, Ahkâmuhu, 

Âfaqahu cet. III (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1985), hal. 52-53. 
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Sedangkan hasil ijtihad tidak boleh bertentangan dengan nash-nash al-

Qur’an maupun Sunnah. Bahkan ijtihad baru dilakukan jika suatu hukum tidak 

ditemukan di dalam keduanya7. Ini sebagai indikasi bahwa al-Qur’an dan Sunnah 

tetap menjadi sandaran utama segala aktifitas ijtihadiyah. 

Oleh karena itu, teks memegang peranan penting dalam menentukan suatu 

hukum. Dalam teori ushul fikih, epistemologi bayani8 begitu kental mewarnai 

pengambilan suatu hukum. Epistemologi ini menempatkan teks sebagai sentral 

kajian. Sehingga tampak jelas sekali bahwa nash atau teks bagitu dominan 

memainkan peran dalam epistemologi hukum Islam. 

Dalam perkembangan berikutnya, beberapa pemikir Islam (khususnya 

ulama ushul fikih) menawarkan wacana baru dalam epistemologi ushul fikih. 

Nash atau teks  bukanlah semata-mata sumber utama dalam hukum Islam, tetapi 

ada juga sumber lain yang harus dipertimbangkan; yaitu maslahah.9 Maslahah di 

sini adalah maslahah yang menjadi maqâshid al-syarî’ah sebagaimana pandangan 

al-Thûfi. 

Diskursus maslahah sebagai metode istimbath hukum sebenarnya telah 

digagas oleh Imâm Mâlik (W. 197 H). Namun pada masa itu, maslahah tidak 

begitu banyak yang memperhatikan sebagai metode ijtihad. Bahkan dari pengikut-

                                                           
7 Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abû Daud tentang penggunaan ra’yu 

(ijtihad) ketika mengutus Mu’adz ke Yaman:  

�ل ��� ��	� إذا ��ض �� 
	�ء 
�ل أ
	� ����ب هللا   ����ذا إ�� ا���  �أن ر),ل هللا +'� هللا �'�* و)'& ��� أراد أن "!

)12 ر),ل هللا +'� هللا �'�* و)'& و4   
�ل -0ن �& �/. -� ���ب هللا 
�ل -!123 ر),ل هللا +'� هللا �'�* و)'& 
�ل -0ن �& �/. -�
 .�7. رأ"� و4 آ�,-� ���ب هللا 
�ل أ5

8 Epistemologi bayani (lughawiyah) adalah metode penetapan hukum yang bertumpu pada 
pendekatan kebahasaan dan penjelasan dari otoritas nash semata. Lebih lanjut baca Muhammad 
Abed al-Jabiri, al-Bunyat al-‘Aql al-‘Arabî: Dirasat Tahliliyat Naqdiyat li Nidzâm al-Ma’rifat fi 
al-Tsaqafat al-‘Arabiyah, (Beirut: Markaz al-Dirasât al-Wahdat al-‘Arabiyah, 2009). cet. Ke-10. 

9 Pembahasan tentang maslahah telah banyak dikupas oleh para ulama ushul seperti al-Ghazâli, 
‘Izzudin bin ‘Abd Salam,  al-Syatibi, dan termasuk yang berbeda dari pendahulunya: Najam al-Dîn 
al-Thûfi. 
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pengikut Imâm Mâlik sendiri tidak ada yang menghidupkan teori ini.10 Justeru, 

maslahah sangat populer di tangan Imâm  al-Ghazâli yang bermazdhab Syâfi’I 

dan al-Syâtibî. Kendatipun Imâm  Syâfi’I sendiri tidak sepakat terhadap 

maslahah11. Pada akhirnya kesan yang muncul secara umum bahwa maslahah 

dimunculkan oleh kalangan al-Syâfi’iyah yaitu melalui Imâm  al-Haramain Dhia'u 

al-Dîn Abd. al-Mâlik ibn Yusûf al-Juwaini al-Shafi'I12 (W. 478 H.) dan muridnya, 

al-Ghazâli.  

Kemudian maslahah menjadi isu paling kontroversial saat Najam al-Dîn 

al-Thûfi (W. 716 H) memperkenalkan tentang konsep maslahah yang indipenden. 

al-Thûfi adalah salah satu ulama ushul yang bermadzhab Hambali. Tidak seperti 

ulama-ulama sebelumnya, Ia termasuk yang sangat radikal ketika berbicara 

mengenai maslahah. Karena konsep maslahahnya tidak membutuhkan dukungan 

nash ataupun ijma’. 

Ungkapan al-Thûfi yang populer di kalangan ulama ushul adalah: jika 

nash bertentangan dengan maslahah, maka yang harus dimenangkan adalah 

maslahah dengan metode takhshîsh dan bayân. Ungakapan lengkapanya dari al-

Thûfi ini sebagai berikut: 

�ھ� وھCه ا4د�1 ا��3��A� 1 ا
,اھ� ا�2@ وا54��ع, =& ھ�� ا�� ان ",ا-�� ر��"1 ا��;':1 او "8��9

�;':1...... ر��"1 ا��;':1 ا���8�3دة �� 
,�* �'�* ا�J3م (�G 4ر و�G4ار) وان �78��E وD5 ��."& ا�  

                                                           
10 Baca Wael Hallaq, Sejarah Teori Hukum islam: Pengantar untuk Usul Fiqh Madzhab Sunni, 

terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hal. 165-166. 
11 Abu Abdullah Muhammad ibn Idris as-Syâfi’i, Al-Risâlah (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 

2006), hal. 327. 
12 Berdasarkan penelitian Muhammad Sa’ad al-Syanawi yang pertamakali memunculkan term 

istislah (maslahah) adalah Imam al-Haramain al-Juawaini. Dikutip dari Suratmaputra, Ahmad 
Munif. Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan 
Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 64. 
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 '���13....�7�� �M"�N ا��9;�@ وا�!��ن �7  

Artinya: 

“… dan ini adalah dalil-dalil (syara’) yang berjumlah sembilan belas, yang 
paling kuat adalah nash dan ijma’, terkadang keduanya bersesuaian dengan 
ri’ayatu al-maslahah, dan terkadang menyelisihi…...ri’ayatu al-maslahah 
diambil dari hadits Nabi (lâ darara wa lâ dhirâra), dan jika 
berseberangan, wajib mendahulukan maslahah daripada nash dan ijma’ 
dengan cara takhshish dan bayan…”. 
 

Pernyataan al-Thûfi ini tidak hanya menyulut perdebatan hangat di 

kalangan ulama (pemikir) ushul fiqih, tetapi juga sebagai pemberontakan 

terhadapan kemapanan epistemologi klasik yang begitu menekankan literalisme 

teks. Lebih lanjut al-Thûfi menegaskan bahwa maslahah adalah inti dari syari’at 

dan posisinya lebih kuat daripada nash (al-Qur’an dan Sunnah) dan Ijma’.14 

Posisi yang diambil al-Thûfi ini berlawanan dengan para ulama ushul 

sebelumnya yang memosisikan al-Qur’an sebagai sumber utama, kemudian 

disusul Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Bahkan para ulama ushul menempatkan ijtihad 

pada posisi di bawah sumber primer: al-Qur’an dan Sunnah. Teori al-Thûfi ini 

sangat jauh berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang selalu memenangkan 

al-Qur’an dan Sunnah sebagai landasan jika terjadi pertentangan antara nash dan 

realitas (maslahah). 

Ijitihad al-Thûfi ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh dan mendalam 

basis epistemologinya. Telaah ini bukan semata-mata karena teori al-Thûfi berada 

pada posisi yang berseberangan, tetapi untuk memahami konstruksi epistemologi, 

implikasi dan relevansinya dengan upaya kontekstualisasi hukum Islam atau fikih 
                                                           

13 Najam al-Dîn  al-Thûfi, Risalât fi Ri’ayat al-Maslahah, (Herat: Dâr al-Mishriyat al-
Lubnaniyah, 1993). hal. 23. 

14 Ibid., hal. 23. 
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di era modern ini. Karena, ushul fikih klasik belum sepenuhnya dapat menjadi alat 

yang komprehensif terutama terkait hal-hal yang baru muncul. 

 
B.   Fokus Penelitian 

Sebagai suatu metode kajian istinbâth hukum, maslahah telah menyita 

perhatian dari ulama ushul sejak masa Imâm  al-Haramian hingga masa al-Syatibi. 

Pandangan masing-masing ulama ushul terhadap posisi maslahah sebagai 

landasan hukum masih menimbulkan perselisihan (ikhtilâf). Termasuk konsep 

maslahah yang diperkenalkan oleh al-Thûfi.  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep maslahah yang dikembangkan oleh Najam al-Dîn al-Thûfi 

dan implikasi teoritisnya terhadap struktur sumber hukum Islam?  

2. Bagaimana relevansi nalar epistemologi maslahah Najam al-Dîn  al-Thûfi 

terhadap  pembaharuan hukum Islam (fikih)? 

 
C. Batasan Masalah 

Mengingat kajian ushul fiqih al-Thûfi sangat banyak dan luas dalam 

berbagai karyanya, maka untuk memfokuskan penelitian ini diperlukan 

pembatasan atau cakupan yang lebih spesifik. Peneliti hanya memfokuskan pada 

konsep ri’ayatu al-maslahah Najam al-Dîn al-Thûfi yaitu, tentang ta’ârudl antara 

nash, ijmâ’ dan maslahah. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan formulasi pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, maslahah yang digagas 

oleh al-Thûfi adalah ”maslahah indipenden” dan bersifat mutlak. Konsep 

maslahah al-Thûfi tidak mengenal tiga konsep maslahah sebagaimana yang 

disepakati oleh ulama-ulama sebelumnya seperti; maslahat al-mu’tabarah, 

maslahat al-mulghah dan maslahah mursalah.  

Karenanya, penelusuran terhadap basis epistemologi al-Thûfi ini sebagai 

langkah awal untuk mengungkap prinsip-prinsip penting dari konsep 

maslahahnya. Sehingga dapat diketahui ungkapan-ungkapannya yang dinilai 

menyalahi pendapat ulama-ulama sebelumnya yang berlaku pada bidang apa saja. 

Kedua, konsep maslahah al-Thûfi ini tampak ”mendekonstruksi” teori 

maslahah yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul fikih klasik. Tentunya ada 

beberapa implikasi teoritis yang harus dijelaskan dari konsep maslahah al-Thûfi 

ini. Bagaimanapun, gagasan ”radikal” al-Thûfi yang terkait dengan maslahah 

tidak dapat dipandang sebelah mata atau diabaikan begitu saja.  

Karenaya, bagi penulis, konsep maslahah ini relevan dijadikan wacana 

bagi pengembangan teori hukum Islam dan sekaligus menguji teori maslahah al-

Thûfi untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer di tengah-tengah 

masyarakat. 

 
E. Kontribusi Penelitian 

Studi ushul fiqih terutama yang menyangkut topik masalahah mursalah 

menjadi salah satu bahasan menarik. Bahkan ada beberapa ulama yang secara 
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khusus mengkaji tentang maslahah mursalah secara mendalam seperti al-Ghazâlî 

dan al-Syâtibi, Imâm  Izudîn Abd. al-Salâm dan ulama-ulama lain.  

Sebagai kegelisahan akademis, penulisan mencoba untuk menelaah 

sekaligus mengungkapkan wacana maslahah al-Thûfi yang selama ini menjadi 

gagasan kontroversial. Tanpa pretensi yang berlebihan, menjadi sebuah 

keniscayaan untuk mengangkat konsep maslahah ala al-Thûfi ini dalam diskursus 

keilmuan Islam khsususnya bidang ushul fiqih saat ini. Apalagi pemikiran 

maslahah al-Thûfi ini banyak yang belum mengenalnya, khususnya di Indonesia. 

Dalam nalar pemikiran ushul fikih klasik, konsep maslahah ala al-Thûfi 

ini tidak mendapat tempat yang memadai. Bahkan terpinggirkan di tengah aliran 

mainstream yang tengah mensejarah dalam ”belenggu” pemikiran hukum Islam 

klasik. Dalam pandangan M. Amin Abdullah15, Ushul fiqih model ini terjebak 

pada paradigma literalisme teks. Jadi, upaya elaborasi terhadap konsep maslahah 

al-Thûfi ini, tidak lain sebagai upaya pengembangan metodologis dalam kajian 

ushul fiqih khsususnya dalam bidang maslahah. 

Di tengah kegelisahan dan kritik para pembaharu Islam atas epistemologi 

ushul fiqih klasik ini, tidak salah jika penulisan ini menjadi salah satu rangkaian 

diskursus intelektual untuk memperkaya kajian tentang maslahah. Di mana selama 

ini ditengarai masih terkungkung oleh dominasi pemikiran ushul fiqih klasik 

dengan pola bayani16.  

                                                           
15 Lebih lanjut baca M. Amin Abdullah, “Paradigma Alterntif Pengembangan Ushul Fiqih dan 

Dampaknya pada Fiqih Kontemporer”, dalam Riyanta dkk, Neo Ushul Fiqih: Menuju Ijtihad 
Kontekstual, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press UIN Suka, 2004), hal. 138. 

16 Pola bayani ini hanya bertumpu pada aspek kebahasaan (lughawiyah) sebagai dasar atau 
metode penetapan hukum. Lebih lanjut baca Rahmat Syafi’I, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka 
Setia, 2007) 
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Dalam penelusuran penulis, kajian maslahah ala al-Thûfi ini masih langka  

khsususnya di masyarakat Indonesia. Karena itu, teori maslahah ini penting sekali 

dikaji dan diperkenalkan sebagai pendekatan baru dalam mengkaji persoalan-

persoalan baru yang muncul. 

Disamping itu, karena penelitian ini ingin mengungkap basis epistemologi 

dan implikasi teoritisnya terhadap teori hukum Islam, maka diharapkan menjadi 

sumber rujukan kajian khususnya bidang maslahah. Apalagi di tengah langkanya 

referensi-referensi yang barkaitan dengan konsep maslahah al-Thûfi. Sehingga 

gagasan-gagasan yang ada dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

teoritik maupun praktis. 

 
F. Definisi Operasional 

 Agar pemahaman terhadap konsep atau istilah dalam pembahasan ini 

menjadi sama dan jelas, maka pengertian tentang konsep atau istilah tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fiqih 

Kalau ditelusuri dalam literatur-literatur Islam klasik, pengertian fiqih di 

antara ulama berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Namun 

semangatnya masih sama walaupun redaksinya tampak seperti itu. Ada 

yang mendefinisikan fiqih  adalah ilmu hukum syara’ tentang perbuatan 

manusia (amaliyah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.17 

Sedangkan menurut al-Kasani yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily18 ialah 

                                                           
17 Sulaiman ibn Abdullah  Abu al-Khail, Al-Madkhâl ila ‘Ilm al-Fiqh : al-Fiqh, Ushuluhu, 

Mashâdiruhu, wa Mizâyahu, (ttp: tth)  hal. 23. 
18 Wahbah Zuhaili, Ushûl Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), hal. 19. 
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ilmu tentang halal dan haram, dan ilmu-ilmu syara’ dan hukum-hukumnya. 

Istilah fiqih dapat diartikan pengetahuan tentang kaidah-kaidah syara’ 

yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) manusia dari dalil-dalil 

yang terperinci. Jadi, istilah fiqih di sini hanya mengacu pada hukum Islam 

yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (al-ahkâm al-syar’iyat al-

‘amaliyah) yang berlandaskan pada dalil-dalil yang spesifik (tafshîli). 

2. Nalar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nalar diartikan akal budi, 

jangkauan pikir, dan kekuatan pikir.19 Istilah nalar dapat diartikan cara 

(perihal) berpikir logis sesuai dengan kaidah-kaidah logika. Muhammad 

Abed al-Jabiri membagi nalar dalam dua kategori: nalar mukawwin dan 

nalar mukawwan. Nalar mukawwin adalah nalar (akal) murni yang dapat 

membedakan manusia dengan hewan. Sedangan nalar mukawwan adalah 

nalar (akal) yang dibentuk oleh struktur budaya tertentu di mana manusia 

tersebut hidup di dalamnya.20 Jadi, nalar mukawwan inilah yang sesuai 

untuk digunakan sebagai alat untuk membaca kecenderungan-

kecenderungan pemikiran dalam kajian ini. 

3. Maslahah 

Maslahah secara etimologis, kata  1:';� ا��;��bentuk singular dari kata  O ا�

berarti sesuatu yang baik. Maslahah sering pula disebut dengan ( حJ;�(4ا) 

                                                           
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 994. 
20 Pembahasan tentang nalar ini dapat dibaca dalam Muhammad Abed al-Jabiri, Naq al-‘Aql al-

‘Arabi: Takwin al-‘Aql al-‘Arabi, cet. Ke-10 (Beirut: Markaz al-Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyah, 
2009), hal. 15.  Baca juga pengantar dari Ahmad Baso, “Postmoderenisme Sebagai Kritik Islam: 
Kontribusi Metodologis “Kritik Nalar” Muhammad Abed al-Jabiri dalam Muhammad Abed al-
Jabiri, Post-Tradisionalisme Islam, terj. Ahmad Baso, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hal.  xxx. 
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yang berarti mencari yang baik ( حJ+4ب اJط).21 Karena kategori 

maslahah bermacam-bermacam, maka istilah maslahah di sini adalah 

maslahah yang digunakan oleh al-Thûfi yaitu; maslahah indipenden atau 

mutlak. 

G. Studi Terdahulu 

 Sebagai ulama ushul fiqih, sosok Najam al-Dîn  al-Thûfi tidak sepopuler 

al-Ghazali, al-Syâtibî maupun al-Syafi’i di Indonesia. Pemikiran-pemikiran al-

Thûfi pun tampak jarang dalam literatur-literatur edisi Indonesia. Sepanjang 

pengamatan penulis,  kajian yang komprehensif mengenai pemikiran Najam al-

Dîn  al-Thûfi masih belum ada yang melakukan. Kajian-kajian yang selama ini 

ada masih bersifat permukaan dan bahkan cenderung repetitif. Belum ada yang 

memberikan tawaran epistemologi yang konkrit dari hasil kajian tersebut. 

 Izzun Nafroni22 umpama, melakukan penelitian terhadap al-Thûfi 

mengkomparasikan dengan al-Syâtibi. Dalam temuan penelitiannya, Izzun 

mengungkapan:  

“…Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa asy-Syatibi lebih moderat 
dalam penentuan hukum. Sedangkan al-Thûfi terlalu liberal dalam 
penentuan hukum. Kemudian kaitannya relevansi maslahah keduanya 
dalam pembaharuan hukum Islam, ternyata kedua-duanya sama-sama 
relevan. Konsep asy-Syatibi sangat cocok buat rujukan bagi mujtahid masa 
kini, sedangkan konsep al-Thûfi sangat cocok untuk mengeluarkan 
kejumudan berfikir dalam masalah-masalah kontemporer sekarang 
walaupun hanya dalam bidang muamalah”.23 

  

                                                           
21 Lihat Sya’ban Muhammad Ismaîl, Ushûl al-Fiqh al-Maisir (Beirut: Dâr Ibn Hazm,2008), juz 

I. hal. 560. 
22 Izzun Nafroni, Konsep Maslahah Asy-Syatibi dan Najmuddin al-Thûfi Dalam Pembaharuan 

Hukum Islam, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008). 
23 Ibid.,  hal. 125. 
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 Dalam temuan Izzun ini, yang mengemuka hanya pada aspek aksiologinya 

yang terumuskan dalam kata ”moderat” dan ”liberal”. Sedangkan kerangka 

epitemologinya tidak mendapat perhatian yang lebih luas. Pada konteks ini, antara 

maslahah versi al-Syâtibî dan maslahah ala al-Thûfi tanpak tidak dielaborasi 

secara tuntas dan jelas pada aspek epistemologinya. Padahal yang diperdebatkan 

banyak ulama, kerangka maslahah al-Thûfi dinilai bersebarangan pada tataran 

epistemologi atau kaidah ushuliyah. 

 Lain lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah Millati Agustina24. 

Arifah mencoba memahami konsep ri’ayat al-maslahah al-Thûfi dalam konteks 

reaktualisasi hukum Islam di Indonesia. Apakah konsep maslahah al-Thûfi ini 

relevan sebagai alternatif dari beberapa konsep maslahah yang telah ada 

sebelumnya. 

 Temuan Arifah dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terkait dengan 

konsep ri’ayat al-maslahah al-Thûfi sebagai berikut: 

”....Ri’ayah al-Maslahah secara umum yang berlaku di masyarakat adalah, 
setiap sarana yang bisa membawa dan menghasilkan manfaat di mana 
pengertian ini sejalan dengan pengertian al-Maslahah menurut bahasa 
seperti yang telah diuraikan dan pengertian ini adalah sejalan pula dengan 
pandangan al-Ghazâli, Ramadhân al-Bûthi serta Imâm  Mâlik.” 
 
”...Pandangan al-Thufi tentang al-Maslahah sesungguhnya sama dengan 
al-maslahah yang dikehendaki mayoritas ulama, hanya saja perbedaanya, 
dalam wilayah muamalah, al-Ghazâli dan al-Syâtibî menolak al-maslahah 
sebagai dalil, namun al-Thufi tetap menerima.” 
 

 Hasil penelitian Arifah ini masih belum menjelaskan basis epistemologis 

dari gagasan al-Thûfi menyangkut posisi maslahah di hadapan nash (al-Qur’an 

                                                           
24 Arifah Millati Agustina, Konsep Ri’ayah Al-Maslahah Najmuddin Al-Thufi Relevansi 

Dengan Konsep Reaktualisasi Hukum Islam, skripsi tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana 
Malik Ibrahim, 2010). 
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dan Sunnah). Karena problem utama dari gagasan al-Thûfi terkait maslahah 

adalah ungkapannya bahwa maslahah adalah dalil yang mandiri dan posisinya 

lebih utama daripada nash apalagi ijma’. 

 Kendatipun tidak mengkaji secara khusus tentang al-Thûfi, Ahmad Munif 

Suratmaputra ketika mengkaji maslahah al-Ghazâlî telah masuk pada  ranah 

epistemologi. Dalam kajiannya, Munif mengelaborasi beberapa pemikiran dari al-

Thûfi yang kontroversial ini. 25 Dalam hal ini, kajian Munif mencoba untuk 

menyentuh inti pemikiran al-Thûfi dibandingkan dengan kajian Izzun dan Arifah.  

 Menurut pandangan Munif, gagasan kontroversial al-Thûfi tidak boleh 

dipahami apa adanya. Harus dipahami dalam kerangka ushul fikih, karena bagi 

Munif, posisi maslahah al-Thûfi berada pada permainan kaidah ushul. 

Sebagaimana dijelaskan: 

”...pandangan al-Thûfi tentang maslahah tersebut haruslah dipahami dalam 
konteks ushul fiqih, karena sesungguhnya ia bermain pada tataran ini. Ia 
mengandaikan terjadinya kontradiksi antara nash dan ijma’ di satu sisi 
dengan maslahah di sisi yang lain...”26 
 

 Sebagai optik perbandingan terhadap maslahah al-Ghazâli, Munif tidak 

secara utuh mengurai konsep maslahah al-Thûfi. Walaupun demikian, ia secara 

umum membedah ranah epistemologi al-Thûfi dan sedikit memberi gambaran 

tentang posisi pemikirannya. Hal ini yang diabaikan oleh pembahasan-pembahsan 

sebelumnya. 

                                                           
25 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan 

Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta Pustaka :Firdaus, 2002). 
26 Ibid., hal. 92. 
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 Tidak jauh berbeda dengan hasil kajian  Munif  di atas, elaborasi Nazly 

Hanum Lubis27 terhadap konsep maslahah al-Thûfi juga masih belum membuka 

jalan lapang terhadap epistemologi maslahah al-Thûfi tersebut. Kendatipun 

demikian, Nazly telah menyoroti pemikiran al-Thûfi yang dianggap menyimpan 

dari pemikiran mainstream.  

Berangkat dari beberapa pemikiran ulama klasik, metode al-Thûfi 

dianggap akan mengabrogasi atau mengganti posisi sumber hukum Islam yang 

telah diyakini oleh jumhur ulama. Sebagaimana dia jelaskan, indeed, it is through 

this method that al-Tufi, intentionally or not, tended to abrogate the established 

rulings and to substitute them with others under the guise of masalahah.28 

Nazly juga mengkritik posisi maslahah yang ditawarkan al-Thûfi. Karena 

dianggap terjadi kontradiksi diantara pendapatnya. Satu sisi al-Thûfi berpendapat 

bahwa ia mendefinisikan mashlahah sebagai sarana mencapai tujuan Shari'ah dan 

di sisi yang lain ia menyatakan maslahah adalah tujuan akhir dari syariah, dan 

metode-metode lain termasuk sumber-sumber tekstual dan ijma tidak lain 

hanyalah kendaraan memfasilitasi pencapaian tujuan itu. 

Begitu juga Nazli menilai bahwa al-Thûfi sengaja membiarkan pintu 

terbuka bagi orang lain untuk mengkritiknya dengan tidak memberikan contoh 

yang membuktikan atau memperkuat keabsahan teorinya. Hal ini yang juga 

mendapat kritik dari beberapa ulama atau pemikir lain. Sehingga kesan dari teori 

al-Thûfi sendiri tidak benar. 

                                                           
27 Nazli Hanum Lubis, Al-Tufi’s Concept of Maslahah, tesis tidak diterbitkan (Montreal: 

MicGill University, 1995). 
28 Ibid., hal. 72. 
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Sayangnya, kajian Nazly ini tidak banyak membongkar lebih jauh 

gagasan kontroversial al-Thûfi ini. Seolah-olah ia masih mengulang perdebatan 

lama yang terjadi diantara ulama-ulama ushul. Dari telaah yang dilakukan 

terhadap beberapa kajian di atas ini, penulis merasa ada ruang yang kosong 

tentang kajian maslahahnya al-Thûfi. Dengan demikian, inilah signifikansi yang 

perlu dibongkar dari elemen-elemen fundamental pemikiran al-Thûfi. 

 
H. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam proposal tesis ini diklasifikasikan menjadi menjadi 

sub-sub bab yang saling berkaitan, sehingga antara yang satu dengan yang lainya 

tidak dapat saling melepaskan. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan-

permasalahan yang dirumuskan dapat terjawab secara runtut dan sistematis.  

Adapun sistematikanya dapat diuraikan sebagai berikut. Pada bab 

pertama ini, peneliti mengungkap tentang berbagai masalah yang erat kaitanya 

dengan penyusunan tesis yaitu; konteks penelitian merupakan paparan tentang 

pentingnya pengangkatan judul tesis ini, menggambarkan masalah-masalah yang 

melatari dan urgensinya untuk diungkap menjadi sebuah penelitian. 

Dari latar belakang ini, peneliti membuat identifikasi masalah yang 

muncul sebagai langkah untuk merumuskan masalah yang akan menjadi fokus 

penelitian. Disamping itu, agar penelitian ini tidak menjadi bias, maka kemudian 

peneliti membuat batasan masalah yang akan diteliti untuk lebih focus. Kemudian 

peneliti membuat tujuan penelitian, sehingga penelitian lebih terfokus pada tujuan 

yang telah ditetapkan untuk di teliti secara mendalam. 
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Setelah itu, peneliti menggambar kontribusi hasil penelitian, yang dapat 

memberikan manfaat kepada para pembaca, lembaga, dan peneliti pada 

khususnya. Agar penelitian ini terarah dan pembaca mempunyai pemahaman yang 

sama terhadap instilah-istilah kunci, maka peneliti membuat definisi operasional 

atau penegasan istilah untuk menghindari berbagai macam penafsiran terhadap 

penelitian ini. 

Dalam rangka untuk memahami perhatian orang lain terhadap topik yang 

sama, penelitian ini juga melakukan studi pendahuluan untuk menjelajahi siapa 

saja dan bagaimana penelitian terdahulu itu dilakukan dan hasilnya. Kemudian 

melakukan tinjauan pustaka untuk menelusuri pandangan-pandangan ulama atau 

pemikir hukum Islam dari beberapa literature klasik maupun modern, terkait 

dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti. 

Bab II berisi studi kepustakaan yang mencoba untuk menjabarkan konsep 

maslahah dan rentang sejarah mengenai teori maslahah itu sendiri. Begitu juga 

tentang epistemolog pembaharuan yang disuarakan oleh beberapa pemikir Islam 

kontemporer akan menjadi salah satu uraian yang sangat penting.  

Berikutnya ada bab III yang berisi tentang metode penelititan. Metode 

penelitian adalah dasar dan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan penilitian. Metode penelitian  ini meliputi; pendekatan penelitian, 

sumber dan jenis data. Kemudian ada teknik pengumpulan dan analisa data.  

Sedangkan bab IV akan membahas tentang biografi al-Thufi yang 

menyangkut situasi sosial kehidupannya, riwayat hidup yang dijalani sampai 

meninggal meninggal dunia. Tak kalah penting di sini adalah karya-karya al-Thufi 
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yang menjadi buah pemikirannya selama hidup. Karena di antara salah satu 

karyanya tersebut yang menyebabkan al-Thufi menjadi sosok yang selalu 

diperbincangkan. Dalam hal ini yang terkait tentang pembahasan konsep 

maslahah dan implikasinya terhadap teori ushul fikih klasik. 

Terakhir adalah bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari 

penelitian ini dari pemikiran al-Thufi. Karena mengingat segala keterbatasan 

dalam penelitian ini, saran-saran juga dimasukkan dalam bab ini. 

 

 

 

 

 

 


