
BAB II
TEORI SHIGAT AKAD, ULAMA DAN

KEDUDUKANT{YA SERTA MAZIIAB FIKII{ ULAMA
KALIMANTAN SELATAN

A. Diskusi Shigat Akad Jual BeIi dalam Mazhab Fikih

Dalam aktivitas kehidupan manusia, jual beli

merupakan salah satu cara untuk untuk rnernenuhi kebutuhan

ekonomis, berupa tra:rsaksi komoditas dengan alat tukar

berupa uang pada umunnya. Jual beli bisa dikatakan

merupakan bentrft transaksi yang sangat penting dalam

peredaran ekonomi manusia. Oleh karena itu, dalam kajian

hukum Islam, persoalan jual beli menempati pembahasan yang

pentrng, bahkan dalam Alquran ketika mengharamkan

transaksi ribawi, disebutkan sebaliknya yaitu menghalalkan

transaksi dengan jual beli.l

Dalarn literatur frkih, jual beli didefrnisikan sebagai

bentuk akad untuk memiiiki sesuatu harta dengan saling

menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak

tLihat 
Q.S. At-baqarah:275. Ayat ini menggambarkan tentang

orang yang senang memakan harta dari transaksi ribawi bahkan berani

mengatakan bahwa transaksi jual beli sama dengan transaksi ribawi. Oleh

karena itu, Allah menegaskan bahrva sesungguhnya transaksi ribawi tidak
sama dengan transaksi iual beli, dan Allah mengharamkan ribawi dan

menghalalkan jual beli. Mengenai perbedaan yang sangat sipifftan antara
jual beli dan riba dapat dilihat di Universitas Islam Indonesia, Alquran dan

Tafsirnya, Jilid I, (Yogyakarta: DanaBhakti Wakaf, 1999), hlm. 471484.
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sebagai unsur-unsur yang dapat membentuk terjadinya sebuah

transaksi. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada

dan terpenuhi dalam setiap rukun tersebut. Dalam konteks

rukun jual beli, para ulama sepakat- kecuali mazhab Hanafi-

bahwa sebuah transaksi dalam kondisi normal harus dibangun

dengan tiga rukun yaitu shigat, aqid, dan ma'qud alaaih.s

Dalam praktiknya, ketiga ruk-un jual beli ini harus terpenuhi.

Apabila ada salah satu rukun saja yang tidak ada, maka

transaksi jual beli yang dilakukan dianggap tidak sah. Tanpa

menafikan rukun yang lain, pembahasan dalam bagian ini

difokuskan kepada rukun shigat akad berupa ijab dan kabul-

Shigat akad diartikan sebagai sesuatu yang lahir dari kedua

belah pihak yang melakukan transaksi unhrk terjalinnya

keberlangsungan sebuah akad atau transaksi. Akad sendid

secara bahasa diartikan sebagai menyambung, mengikat atau

i Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-
Arba'ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ikniyah, i990), hlm. 140-148' Mazhab

Hanafi mendefinisikan akad sebagai sebuah ungkapan kesepakatan dari dua

orang yang saling berkehendak atau dalam bentuk lain yang menunjukkan
adanya kesepakatan tersebut bisa berupa perbuatan, isyarat atau dengax

tulisan. Dengan definisi ini, mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun jual
beli itu hanya satu yaitu fiab dan kabu], karena rukun diartikan sesuatu

yang bisa mewujudkan sebuah tindakan tersebut secara hakikat. Oleh
karena itu, dalam transaksi jual beli, ijab dan kabul yang dapat

mewujudkan terjadinya sebuah transaksi, bukan para pihak karena mereka

terikat dengan akibat hukum dari ikatan yang mereka buat yaitu berupa
adanya kesepakatan untuk saling bertransaksi dengan indikasi kerelaan

dalam bentuk ijab dan Kabul. Lihat Wahbah al-Zuhaili, al.Fiqh al-Islami
*^ a A dil I atuhu, I uz lY, (Beirut Dar al-Fikr, 1997 ), hlm. 293 I .
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mempertemukan. Dari pengertian bahasa ini maka dapat

diartikan bahwa akad adalah adanya dua oang atau pihak atau

lebih yang menyambung, mengikat atau mempertemukan

kehendak mereka satu sama lain. Kehendak menyambung,

mengikat atau mempertemukan tersebut dilakukan melalui

lisan, fulisan, isJ'arat atau perbuatan ataupun cara yang lain

dengan satu pihak atau lebih menyatakan kehendaknya dan di

pihak yang lain juga menyatakan kehendaknya sebagai respon

terhadap kehendak pihak pertama. Kehendak pihak pertama

disebut dengan ijab dan respon pihak kedua disebut dengan

kabul- Penyataan inilah yang disebut dalam frkih dengan

shigatul aqdi ataushigat akad.6 Secara umum ijab dan Kabul

didefiniskan sebagai sebuah ungkapan yang menunjukkan

kepada adanl,a kesepakatan antara dua pihak yang saling

berakad.T Namun dalam praktinya paru ulama berbeda

pendapat dalam mendefiniskan ,jab dan Kabul, terutama

rnendefiniskan apa yang dimaksud dengau rjab dan apa yang

dimaksud dengan kabul.

Mazhab Hanafi mendefinisikan ijab dengan ungkapan

yang datang pertama kali dari salah satu pihak yang saling

berakad, baik dari penjual ataupun dari pembeli. Oieh karena

6 Lihat Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi
tentong Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2407), hlm. 123 -124.

7 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-lslami wa Adillaruhz, hlm. 2931.
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itu, apabila penjual yang mengucapkan pertama kali, maka

disebut dengan ijab atau sebaliknya. Sedangkan kabul

diartikan sebagai ungkapan yangdatang dari pihak kedua dari

salah satu pihak yang menunjukkan bahwa ada kesepakatan

dan kerelaan terhadap apa yang diungkap dengan ijab. hei juga

tidak nrelihat apakah datangnya dari penjual ataukah pembeli-8

Berbeda dengan mazhab Hanafi, Jumhur fukaha menyatakan

bahwa ijab haruslah datang dari pihak pemilik barang

walaupun diungkapkan setelah diungkapakannya kabul oleh

pembeli dan begitu sebaliknya.e Dari deskripsi ini disimpulan

bahwa para ulama tidak mensyaratkan atau mewajibkan bahwa

ijab harus diucapkan terlebih dulu dan disusul kemudian

dengan kabul atau sebaliknya. lni menunjukkan bahwa dalam

penerapan ijab dan kabut sebagai manifestasi shigat akad

sangat fleksibel dan tidak mengikat para pihak dalam

mengungkapkannya. tni bisa terjadi disebabkan bahwa

rneagungkapkan shigat sangat dipengaruhi oleh sebuah

kasadaran dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pihak. Oleh

karena itu menurut Wahbah al'Ztthaili bahwa walaupun pada

um\lrrxrya ijab dari penjual dan kabul dari pembetri, namun

I tbid-
e lbid.,hlm.2932
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apabila diucapkan sebaliknya tidak memberikan pengaruh

terhadap keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan.l0

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar shigat

akad dapat dinyakkan sah yairu pertama, harus dalam satu

tempat atau majelis. Kedua, adanya kesepakatan ijab dengan

kabul terhadap objek transaksi yang disepakati berup a barung

dan harga barang tersebut. Apabila tidak ada kesepakatan,

maka akadnya diyatakan batal. Ketiga apabila shigat akad

diucapkan, maka bentuk katanya harus dalam bentuk .f il
madhi(mxa lalu) atau bisa pula dalam bentuk f il mudhari

(masa sekarang) jiku Vrrrg dimaksudkan pada saat itu juga-

Tidak sah akad yang dilakukan apabila bentuk ucapannya

menunjukkan untuk waktu yang akan datang (mustaqbal) atau

semisalnya, karena itu masih dalam bentuk janji unfirk

berakad, dan janji berakad dianggap bukantah akad.lr Hasbi

Ash-shiddieqy menyebutkan syarat lain bagi shigat akad yaitu

pertamq tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami"

Kedua, antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian dan

ketig4 pernyataan ijab dan kabul itu harus sesuai dengan

to Lihat lbid.
tr Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah,jilid 3, (Beirut: Dar al-Kitatr al-

Araby, t.th.), hlm. 48-49.
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kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang

meragukanl2

Ijub dan kabul sebagai salah satu rukun akad

merupakan manifestasi kereiaan yang terdapat dalam batin

seseorang. Namun harus dipahami juga bahwa dalam ijab dan

kabul terdapat dua dimensi yang satu sama lain tidak

terpisahkan, keduanya saling terpaut yaitu dimensi perijinan

atas kerelaan dan ungkapannya berupa ijab dan kabul'

Dimensi perijinan atau kerelaum merupakan substansi dari

sebuah akad yang dijalin sedangkan ungkapan yang

diwujudkan dengan iiab daq kabul adalah sarana atau penanda

adanya kerelaan tersebul. Karena bersifat substansi, maka

perijinan atau kerelaan merupakan sesuatu yang bersifat

abstrak, batin dan berada dalam sanubari hati seseorang yang

tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain' Oleh karena itu,

perlu ada perwujudan perijinan atau kerelaan tersebut dalam

bentuk tanda yang dapat dipahami bahwa itu merupakan

cerminan dari batin seseorang. Dari uraian ini, menurut

Syamsul Anwar jelas bahwa yang dimaksud dengan shigat

akad dalam rukun jual b€li adalah "an taradhin" yang

diartikan sebagai kerelaan atau perijinan yang bersifat

substansi. Sedangkan apa yang dimaksud dengan ungkapan

i2 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fikih
(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984),tilm.29.

Muamalat,
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atau ijab dan kabul tidak menjadi rukun, karena itu adalah

hanya penenda dari yang bersifat subtansi di atas. Sebuah

ungkapan ijab dan kabul tanpa adanya "an taradhin" datlam

sebuah transaksi dinyatakan sebagai sebuah transaksi yang

hampa, tanpa substansi.ls Hal ini sejalan dengan apa yang

terungkap dalam Alquran surah An-Nisaa ayat 29 sebagai

berikut:

,f ;:G'r3* ot !! JitU! 6" FelUts"u I lr."i JJ--IJI l-{ilt,

S,rv
"Hai orang:orang yang beriman, janganlah kamu

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathii,

kecuali dengan jalan perniagaafi yang berlaku suka sama suka

di antarakamu (Q.S. An-Nisaa ayat29)".

Kerelaan atavo'an taradhin- sebagai sifat yang esensi

dalam sebuah transaksi juga disebutkan dalam hadits

Rasulullah yang menyatakan bahwa sesungguhnya jual beli itu

harus dilakukan dengan prinsip "an taradhin" atau suka sama

suka. Teks hadits tersebut sebagai berikut:

-r^c Lic.r^4; o|r;" L-t (s.a--,Jl Jlrt .rLJ! U_r--

!i c.*s" :JU +l Jf +il t* C 4ts ;.ott^e ,J ?Fl

13 Lihat Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah Studi tentang
Teori Akad dalam Fikih Muamalat,ltlm. 124-126.
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df dl rrl):y'-J u.t" ,.1rl .& dt J;,-; Ju :lei* g;-,gu#"-

"(,r"t;
Kedua nash tersebut menjadi dasar bagi para ahli

fikih seperti Asy-Syarbini yang menyatakan bahwa akad jual

beli itu didasarkan "an taradhin", namun kmen'a "sn

taradhin" adalah sesuatu yang tersembunyi, maka diperlukan

adanya penanda yang menunjukkan kepada adanya "an

taradhin". Begitu pula al-Hathab dari Malikiyah yang

menyatakan bahwa penanda pertama disebut dengan ijab dan

kedua disebut dengan kabul yang bisa dalam bentuk ucapan

maupun perbuatan.is Dengan demikian dap*dipahami bahwa

shigat ijab dan kabul yang menjadi salah satu rukun dalam

sebuah transaksi merupakan media untuk memunculkan dan

mendeskripsikan kehendak batin yang tersembunyi. Oleh

karena itu, shigat ijab dan kabul bisa saja dilakukan berupa

ucapan,tindakan atau perbua tan, isy arat dan iugatulisan.

Shigat akad tjab dan kabul berupa ucapan

merupakan yang lazim dan biasa dilakukan oleh, terutama di

tengah masyarakat yang masih bertransaksi secara tradisional

dan memegang teguh budaya dan kebiasaan, seperti di daerah

la Imam Ibnu Majah, Sunan lbnu Majah, Jilid [II, (Beirut: Dm
al-Ma'rifah, t.th.). hlm. 29.

'5 Syamsul Arwax, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori
Akad dalam Fikih Muamalat
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Kalimantan Selatan pada umumnya yang bermazhab Syaf i.l6

Ada dua bentuk shigat akad berupa ucapan y-aitu dengan

kalimat yang jelas {kalimah sharih) dan kalimat sindiran

{katimah kinayah). Kalimat yang jelas (sharih) adalah shigat

jual beli yang mengandung makna jual beli, dan tidak ada arfi

yang lain seperti kalimat "saya jual kepada engkau barang ini

dengan harga sekian" kemudian dijawab dengan kalimat "saya

beli barang tersebut dari kamu dengan harga sekia{r".l7

Sedangkan sindiran (kinayah) adalah kalimat yang tidak hanya

mengandung makna jual beli saj4 namun juga mengandung

makna lain. Apabila kalimat tersebut disertai dengan

penyebutan harga maka kalimatnya menjadi sharilt-lg Dalam

mazhab Syaf i disebutkan bahwa sebuah transaksi jual beli

baru bisa dinyatakan sah apabila shigat akad diucapkan apakah

dengan bentuk kalimat yang sharilt atau kinayah.re Dengan

demikian shigat akad harus dalam bentuk verbal sebagai

bentuk deksriptif dari,"an taradhin" yang bersifat abstrak atau

batin. Dalam mazhab fikih, Syaf iyyrh merupakan mazhab

16 M. Hanafi;,ah, Mucrmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjor
dalam Perspektif Hukum Islam, @atjarmasin: IAIN Antasari Press. 2012),
hlm. 21.

17 Abdurrahman al-laziri, al-Fiqh ala Mazhahib al-Arba'ah,
hlm.325.

t8lbid,hlm.326-
1e Abu al-Walid Muhamamd ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu

Ahmad Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,Iuz
Il, @eirut: Dar al-Filcr, t.th.), hlm. 127.
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yang dikenal teguh daram memegang prinsip shigat seperti ini,
walaupun ulama Syafiyyah sendiri tidak semuanya sependapat
dengan prinsip tersebut seperti imam an_Nawawi.2o

shigat akad berupa perbuatan daram literatur fikih
dikenal dengan konsep ta,athi atau mua,atah?, y*g
dimaksud dengan konsep ini adalah bahwa para pihak yang
bertransaksi tidak menggunakan kat4 isyarat ataupun tulisan
dalam menyatakan persetujuannyu t.rnuAup *unrutr, ,urr*
mereka lakukan. namun dengan cara perbuatan langsung unfuk
menutup transaksi yang mereka lakukan.22 Jual beli yang

dengan shigat akad seperti ini disebut dengat ba,i
al-mu'athah.23 praktik juar beri seperri ini biasa di rakukan di
pasar-pasar modern seperti mall, swalayan, mini market, dan
lain-laiq yang mana pemberi dan kasir sama-sama
menyerahkan uang dan barang sebagai bukti terjadinya
kesepakatan untuk bertransaksi tanpa mengeruarkan kata-kata
yang merupakan benruk shigat akad.

Shigat akad berupa isyarat adalah salah satu cara
untuk mengungkapkan kehendak bertransaksi meralui isyarat

:0 M. Hanafiyah, L{uamalat dalam Trodisi Masyarakat Banjardala*t P erspektif Hukum Islam, hlm. g2.
2l T. M. Hasbi ash Shiddieqy, pengantar Fikih Muamalah,hJm.37.
22 Syamsul Anwar. 1"?f perjanjian Syariah Studi tentangTeori Akad dalam Fikih hluomalat,hlrn 1401 '

h1m.2937. 
Lihat Wahbah at_Zihaili, at-Fiqh at_Islami wa Adiltatuhu,
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yang dapat dipahami. Dengan demikian, bentuk isyarat

merupakan solusi bagi pihak yang bisu untuk menggantikan

kedudukan ucapm dalam berkomunikasi. Sehubungan dengan

hal ini menurut Hasbi ash-Shiddieqy ada kaidah yang

ditetapkan yang maknanya adalah bahwa isyarat bagi orang

yang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan penjelasan

menggunakan lidah).24 Penggunaan isyarat sebagai shigat akad

menunrt Syamsul Anwar harus memenui kriteria berupa

isyarat yang dapat dipahami yaitu jelas maksudnya dan tegas

menunjukkan kepada suatu kehendak untuk melakukan

transaksi.25 Kedudukan isyarat sebagai shigat akad di kalangan

ulama fikih menjadi bahan yang masih diperselisihkan, tidak

ada kesepakatan, apakah shigat akad berupa isyarat sebagai

sebuah solusi ataukah tidak. Al-kasani sebagaimana dikutip

oleh Syamsul Anwar menyebutkan bahwa orang yang bisu

bisa menggunakan isyarat sebagai bentuk shigat akad apabila

bisunya tersebut merupakan bawaan sejak lahir. Apabila

bisunya merupakan penyakit yang datang kemudian-pada

awalnya mampu berbicara, kemudian bisu disebabkan sesuatu

hal- maka transaksinya dengan isyarat dianggap tidak sah,

kecuali bisunya tersebut sudah berlangsung lama sehingga

tidak mungkin bisa untuk bicara. Mazhab Syaf i juga tidak

24 Hasbi Ash-shiddiey, Pengantar Fikih Musmalah.
25 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang

Teori Akad dalam Fikih Muamalat,hlrn. 139. 
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mernbenarkan shigat akad dengan isyarat. Mazhab Maliki

lebih fleksibel dengan menyatakan bahwa shigat akad dapat

dilakukan dengan berbagai macam cara, yang penting adalah

bahwa shigat akad tersebut dapat menunjukkan sebuah

pemahaman bahwa adanya "an taradhin" dar. semua pihak

yang bertransaksi.26

Shigat akad dengan tulisan adalah merupakan salah

salu cara untuk mewujudkan akad dengan melalui sebuah

tulisan. Kedudukan tulisan ini sesuai dengan kaidah fikih yang

artinya bahwa tulisan sama dengan ucapan.27 Pilihan untuk

melakukao steigad akad dengan tulisan ini muncul dad

kenyataan bahwa para pihak yang ingin melakukan sebuah

transaksi berada pada tempat yang saling berjauhan, tidak pada

safi.r tempat (satu majelis), sehingga komunikasi transaksi

sangat sulit untuk dilakukan. Dalam praktiknya, apabila ada

seseorang yang berad a padatempat yang jauh dengan pemilik

barang dan rnereka sepakat untuk rnenjalin komuuikasi

transaksi, maka ijab dan kabul bisa dilakukan pada tempat

yang terpisah berupa ijab dalam bentuk tulisan disampaikan

kepada pihak lain dan menerima pernyataannya (kabul) pada

tempat dia menerima tuiisan itu, maka transaksinya dinyatakan

sah, bahkan selama tulisan itu masih ada pada pihak yang

26lbid,hlm. 139-140.
2r Flasbi Ash Shiddieqy , Pengantar Fikih Muamalqh, h)$. 37 .
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menerima (kabul) maka transaksinya tetap dinyatkan sah

walaupun yang menerima tidak menyatakan penerimaannya di

tempat dia menerima tulisan tersebut'2s

Imam al-syairazi dari mazhab Syaf i sebagaimana

dikutip oleh syamsul Anwar mrcnyatakan bahwa tuiisan

sebagai bentuk shigat akad tidak bisa dibenarkan selama para

pihak yang bertransaksi mampu untuk mengungkapAan secara

lisan atau verbal, walaupun dalam keadaan darurat karena

apabila tidak bisa mengkapkan secara lisan karena alasan

darurat bisa mewakilkan untuk menyampaikan secara lisan-2e

Terlepas dari ini, shigat akad dengan tutisan dewasa ini tentu

saja menempati seperti uoapan, karena begitu urgennya bukti

tertulis (otentik) dalam transaksi modern seperti saat ini.

karena tulisan mempunyai peran yang sangat besar dalam

kehdupan dewasa ini dan ini tentu saja sangat relevan'

Transaksi jual beli dewasa ini yang cakupan pasamya

begitu luas, tidak terbatas pasar tradisional sebagaimana

lazimnya berjual beli secara konvensional seperti pembeli

yang bertatap muka secara langsung dengan penjualnya, tentu

saja memrntut adanya konstektualitas dari makna shigat akad.

Transaksi jual beli dewasa ini yang bervariasi memerlukan

kepada pemaknaan shigat akad dalam makna dan bentuk yang

28 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang!

Teori Akad dalam Fikih Muamalat,, hlrn.138-
2e tbid. 

24



luas. Oleh karena itu, melihat bentuk transaksi jual beli ini,

maka diskusi para ulama terletak pada apakah harus dengan

shigat akad 'Jual dan beli" atau kalimat lain yang bemakna

sama ataukah bisa saja dengan diam tanpa adanya ucapan yang

keluar dari para pihak. Dari beberapa literatur fikih baik yang

klasik maupun modern pembahasan tersebut berkisar pada

aspek sebagaimana disebutkan di atas. Shigat akad dengan

ucapan lisan atau verbal, para ulama sepakat kedudukannya

dalam transaksi terutama dalam jual beli. Namun dalam

mazhab fikih terjadi perbedaan apakah shigat akad tersebut

adalah satu-satunya untuk menunjukkan adanya kerelaan (an

taradhin) ataukah ada bentuk yang 1ain.30

Mazhab Syaf i pada rimumnya, sebagaimana

disebutkan di atas menyatakan bahwa shigat akad ijab dan

kabul harus diucapkan dalam bentuk verbal atau lisan baik

dengan kalimat yang jelas atau bisa pula dengan kalimat

sindiran atau kinayafu, tidak ada kemungkinan shigat akad

dalam bentuk yang lain seperti akad dengan ta'athi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syairazi bahwa

tindakan berupa ta'othi tidak dapat membentuk adanya jual

beli, karena perbuatan jual beli itu sendiri tidak mencakup

30 Lihat Ibnu Taimiyah, Majmu'Fatawa Syaikhul tslam Ahmad
Ibnu Taimiyah, Jilid 29, (t.tp, tth.), hlm. 5-7.
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tindakan shigat akad dengan diam (ta'athi).3r Berbeda dengan

mazhab Syafi'i, jumhur ulama termasuk sebagian ulama

Syaf iyyah seperti imam an-Nawawi menyatakan bahwa ijab

dan kabul transaksi jual beli bisa saja dengan bentuk yang lain

selain dengan verbat, seperti penjual dan pembeli yang tidak

mengeluarkan sepatah kata pun dan cukup saling menyerahkan

dan menerima uang dan barang yang disepakati. Dalam

mazhab Hanafi ada dinamika yang terjadi dalam menyikapi

jenis akad ini, sebaaimana yang dikutip oleh Syamsul Anwar

dari as-Siwasi bahwa pada awalnya sah dalam transaksi yang

kecil dan kemudian sah dalam skala yang besar juga. Begitu

pula sah apabila transaksi yang dilakukan tunai oleh kedua

belah pihak dan kemudian sah juga pabila hanya tunai dari

salah satu pihak saja.32 Mazhab Maliki me;upakan mazhab

yang progresif dalam memandang persoalan ini. Mazhab ini

memandang bahwa transaksi dengan akad ta'athi adalah sah

baik dalam bentuk transaksi yang kecil maupun yang besar

begitu pula apakah tunai dari kedua belah pihak atau hanya

tunai dari satu pihak saja. Namun dalam konteks tunai dari

satu pihak saja, maka menurut mazhab Maliki, transaksinya

belum sempurna atau mengikat para pihak karena masih ada

31 Abu Ishaq Asy-Syirazi, al-Muhazdzdab, Jilid I. (Mesir: Isa al-
Babi al-Halabi, t th.), hlm.257.

32 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang
Teori Akad dalam Fikih Muamalat,,hlm 141. 
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hak khiyar bagi pihak lain untuk membatalkan atau

meneruskan transaksi tersebut. Pendapat yang sama juga

dikemukakan oleh mazAab Hanbali. 33

Terlepas dari perbedaan pendapat sebagaimana

diuaraikan di atas, ada benang merah yang dapat ditarik yaitu

bahwa sesungguhnya para ulama sepakat bahwa shigat akad

merupakan rukun yang sangat esensi dalam terbentuknya

transaksi jual beli. Oleh karena itu shigat akad harus ada dalam

setiap transaksi. khususnya jual beli yang dilakukan.

Walaupun para ulama marhab berbeda terhadap bentuk shigat

akad" maka semuanya diserahkan kepada relevansinya dengan

praktik jual beli yang berkembang di tengah-tengah

masyarakat, karena semuanya untuk merealisirkan

kemaslahatan hidup masyarakat itu sendki.

Sehubungan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah

mengungkapkan bahwa apa pun bentuk shigat akad yang

diwujudkan pam pihak yang rnelakukan tansaksi pada

dasamya diperbolehkan yang penting adalah bahwa semuanya

menunjukkan kepada tujuan dari akad yang dijalin tersebut.

Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan yaitu pertama bahwa

dalam transaksi jual beli unsur yang sangat signifikan adalah

adanya kerelaan (al-taradhi), dan kerelaan tersebut diserahkan

kepada adat atau kebiasaan masyarakat pada umunya. Kedua

33 lbid.
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bahwa dalam transaksi jual beli, syarak terutama Alquran dan

hadits begitu juga pendapat para sahabat dan tabiin tidak ada

pembatasan untuk harus melakukan shigat akad dengan verbal

(qaul), atau perbuatan tertentu. Ketiga bahwa dalam transaksi

muamalat, khususnya jual beli dimaksudkan untuk

merealisirkan kebutuhan hidup manusia. Oleh katena itu

hukum asalnya adalah boleh selama tidak dilarang oleh

syarak.sa

B. Ulama dan Kedudukannya

Bagian ini akan mendeskripsikan tentang ulama dan

kedudukannya di tengai-tengah masyarakat. Menurut peneliti

hal ini perlu untuk diungkapkan dengan dua alasan yaitu

pertama, bahwa subjek dari penelitian ini adalah ulama beserta

persepsi yang diungkapkan. Kedua bahwa ulama dari

semenjak dulu mempunyai eksistensi dan kedudukan yang

terhormat baik dari aspek keagamaan maupun sosial. Dari

aspek keagamaan, banyaknya teks-teks keagamaan yang

menunjukkan akan kedudukan tersebut dan dari aspek sosial,

ulama merupakan rujukan umat dalam menanyakan bukan

hanya persoalan keagamaan saja namun juga persoalan tentang

setiap aspek kehidupan seseorang dari ekonomi, politik,

34 Ibnu Taimiyah, fu{ajmu' Fatawa Syaikhut lslam Ahmad Ibnu
Taimiyah,,hlm. 14-21. 
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bahkan yang bersifat privasi sebagaimana yang akan

dideskripsikan di bawah ini.

Dalam ajaran Islam ulama mempunyai kedudukan

yang penting yaitu orang yang diyakini mewarisi kenabian,

maksudnya adalah bahwa mereka mempunyai otoritas

keagamaan setelah Rasulullah saw sehingga dalam kehidupan

kaum Muslimin mereka mendapatkan kehormatan dan

kemulian. Kehormatan dan kemulian tersebut

termanifestasikan dalam bentuk pendapat mereka yang

dianggap mengikat dalam berbagai aspek, baik aspek

keagaamaan sendiri rurupun aspek di luar keagamaan. Di

samping itu pula bahwa mereka dianggap mempunyai

otoritas dalam upaya menafsirkan aiaran Islam yang

bersumber kepada Alquran dan Sunnah. Kemampuan dalam

menafsirkan tersebut menunj ukkan kompetensi mereka dalam

pengetahuan agama sehingga menjadi rujukan masyarakat

dalam menjawab problern hidup yang dihadapi oleh

masyarakat itu sendiri. Dari sinilah kedudukan dan peran

ulama penting bagi kehidupan manusia.

Kedudukan yang penting tersebut tentu saja tidak

hanya ditentukan'oieh kompetensi keilmuan agama yang

dimiliki. namun juga adanya nilai-nilai luhur yang dimiliki

dan diwuiudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga

menjadi tauladan dan panutan yang pantas bagi masyarakat.
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Nilai-nilai luhur tersebut lahir dari nilai akhlaki yang diresapi

dan diwujudkan dalam keseharian terutama dalam relasi

sosial sebagai salah satu anggota masyarakat.

Dengan kedudukan demikian. kadang kala peran

ulama tidak hanya sebatas penjaga tradisi keagamaan saja,

namun bisa juga menjadi pendorong terjadinya perubahan

sosial, karena mereka paham bahwa sebuah perubahan sosial

ke arah yaog lebih baik adalah sebuah keniscayaan dan

sunnatullah dengan tetap memelihara tradisi dan jalinan sosial

yang baik yang sudah ada.3s

Dari paparan di atas, jelas bahwa ulama sebagai

anggota masyarakat yang terdidik dalam bidang agama,

mempunyai peran yang sangat signifikan bagi masyarakatnya

sehingga bisa dikatakan bahwa para ulama dengan kharismatik

yang dimiliki memiliki otoritas yang kuat dan mengakar di

tengah-tengah masyarakat, menjadi rujukan dan panutan

dalam kehidupan sosial mereka. Pengaruh vang begitu besar

inilah kadang sosok ulama menjadi magnet tersendiri bagi

anggota masyarakat lain yang mempunyai tendensi-tendesi

tersendiri, sehingga fatwa ulama seringkali menjadi legitimasi

untuk menyokong diri dan pendapatnya.

Realita bahwa para ulama mempunyai peran yang

35 Dawam Raharjo, Pergulatan Dunia pesantrea (Jakarta: p3M,
1985), hlm. vi.
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sentral dalam aktivitas kehidupan masyarakat pada umumnya

juga terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, apalagi wilayah ini

dikenal sangat kuat dengan praktik keagamaannya.

Menjabarkan peran ulama di wilayah ini, tentu saja tidak akan

lepas dari sejarah masuknya Islam di tanah Banjar, karena

walaupun masuknya Islam wilayah Banjar ini dimulai dengan

persolaan politik, namun dalam penyebarannya tidak bisa

dipungkiri bahwa peran ulama sangat signifikan.

Masyarakat Kalimantan Selatan khususnya

masyarakat Banjar selalu diidentikkan dengan agama Islam.

rlal ini tentu saja tidak lepas dari sejarah masuknya agama

Islam di tanah Banjar dan menyerapnya nilai-nilai religius

dalam kehidupan masyarakat. Sejarah datangnya agama Isiam

ke tanah Banjar sendiri masih belum merupakan kepastian

sejarah, ada kesimpangsiuran penjelasan tentang masuknya

Islam di tanah Banjar. Menurut Marwati Djoenet

Poespoenogoro bahwa versi pertama menyebutkan bahwa

Islam datang ke tanah Banjar dimulai dengan adanya misi

dagang orang cina pada abad ke V M. Sedangkan versi yang

kedua menyebutkan bahwa Islam datang seiring dengan

datangnya pasukan Demak atas undangan Pangeran Samudera

yang berkonflik dengan pamannya dalam upaya perebutan
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tahta kerajaan pada abad ke XVI M.36 Dua versi yang berbeda

ini sebanrnya bisa dikompromikan dengan menyatakan bahwa

secara individual kemungkinan ada saja orang Ba4jar yang

memeluk agama Islam dari interaksi mereka dengan para

pedagang muslim, namun penyebarannya belum menyentuh ke

wilayah keraton sehingga belum menjadi agama resmi

kerajaan- Sebaliknya bahwa dengan adanya kesepakatan antara

Pangeran Samudera dengan Kerajaan Demak mengisyararkan

bahwa penyebaran agama Islam melalui jalur resmi dan formal

dimulai, sehingga menjadi sebuah agama resmi Negara dan

penyebararmya secara langsung atau tidak langsung

melibatkan kerajaan sehingga penyebaran agama Islam

semakin masif.

Kehadiran Kerajaan Banjarmasin yang pada abad ke

16 telah menjadi Kerajaan (Kesultanan) Islam, semakin

meagukuhkan proses penyebaran Islam di Banjarmasin.

Selanjutnya, Islam di Banjarmasin telah menjadi identitas bagi

orang Banjar. Islam turut menyatu dengan kebudayaan orang

Banjar. Apabila ada orang Dayak yang memeluk Islam, maka

ia melepas identitas Dayaknya dan melebur menjadi orang

Melayu. Proses pengislaman masyarakat Banjar turut

menyentuh aspek-aspek tradisi masyarakat Banjar. Seperti

36 Marwati Djoenet Poespoenogoto, Sejarah Nasionql Indonesia
III, (Iakarta: Balai Pustaka, 2008), hln. I 1.
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misalnya tradisi Aruh Tahun yang di-Islam-kan menjadi Aruh

Maulid37.

Semenjak terjadinya konversi kepercayaan resmi

negara dari Hindu ke Islam, maka sistem ketatanegaraan juga

mengalarni perubahan yang tentunya juga mempengaruhi

terhadap sturktur sosial masyarakatnya. Semanajk itu pula

diadakan jabatan penghulu yang biasanya dipegang oleh orang

yang ahli dalam agam1 karena jabatan penghulu merupakan

jabatat tinggr dalam struktur kerajaan dan mengurusi

persoalan umat Islam. Dari sinilah peran ulama di masyarakat

Banjar pulai mengakar, karena persoalan sosial

kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan problem

keagamaan menjadi tanggungjawabnya penghulu dan putusan

penghulu menjadi puhrsan resmi kereiaan yang harus ditaati

oleh rakyat.

Pada masa awal kerajaan Islam Banjar, jabatan

Penghulu menrpakan jabatan ulama formal dan diyakini

bahwa saat itu, belum banyak anggota masyarakat yang

berperan sebagai ulama-ulama non formai yang menjadi

panutan bagi masyarakatnya. Ini mungkin disebabkan karena

saat itu, Islam adalah agama baru yang tentu saja perlu proses

dalam mencetak para anggota masyarakat terdidik dalam

37 Alpani Daud- Islqm dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan

Analisa Kebudayaan Banjar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.
60' 
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masalah agama Islam. Berbeda dengan setelah Syekh Arsyad

membentuk kampung pengajian dengan aktivitas pengajian

yang dilakukan dan melahirkan kader-kader ulama yang

menyebar ke segenap penjuru negeri bahkan ke luar kerajaan,

maka peran ula:na formal dan non formal menampakkan

aktivitas yang signifikan bagi masyarakat.3s

Para sejarahwan sepakat bahwa Syekh Arsyad al-

Banjari adalah sosol ulama yang mempunyai peran besar

dalam penyebaran agama Islam, terutarna di wilayah

Kalimantan bahkan sampai ke luar pulau Kalimantan dengan

jaringan yang dibangunnya melalui institusi pendidikan Dalam

Pagar yang dibuka setelah beliau kembali dari tanah

Makkah.le Dari sinilah lahir para ulama-ulama besar dan

berpengaruh di wilayah Kalimantan baik yang berasal dari

zuriat beliau maupun yang tidak melalui zuria beliau yang

bertugas untuk menyebarkan agama Islam dan menjadi

panutan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan

dinamikanya, maka generasi berikutnya melahirkan kader-

kader ulama yang tidak hanya berpendidikan iuar negeri saja,

namlln berpendidikan loka1 seiring dengan semakin ban),aknya

pengajian, madrasah dan sekolah-sekolah agama yang

38 lbid.
3e Lihat, Rahmadi, dY,k, Jaringan lntelektual {Jlama Bcmjar

Abad XIX don XX (Studi Tentang Proses, Pola dqn Ekspansi Jaringan),
Hasil Penelitian, (Banjarmasin: Pusat Penelitian IAIN Antasari
Banjarmasin,2000), hlm,2-3. 

34



melahirkan kader-kader ulama mumpuni yang terjun ke

masyarakat, menjadi panutan dan mampu memberikan solusi

problematika masyarak atnyayang semakin kompleks- a0

Di samping aktivitas pencetakan kader ulam4 Syekh

Arsyad juga mempunyai peran yang besar daiam membina

tradisi menuiis. Faklor dukungan kerajaan nampaknya menjadi

hal yang sangat dominan terbangunnya tradisi menulis di

kalangan ulama yang dipelopori oleh Syekh Arsyad sendiri.ar

Tercatat ada beberapa karya tulis Syekh Arsyad yang dalam

beberapa abad dijadikan sebagai referensi utama dalam upaya

dakwah dan peftgajaran kepada masyarakal Banjar, bahkan

sampai ke luar tanah Banjar. Yang fenomenal adalah karya

beliau Kitab Sabilat Muhtadin yang tersebar luas di Asia

Tenggara. Sabilat Muhtadin diakui sebagai kitab frkih Mazhab

Syaf i. Namun demikian, walaupun kitab ini sejalan dengan

apa yang telah dirumuskan oleh ualama mazhab Syaf i pada

urosrnnya, beliau tetap menyisipkan unsur lokalitas dalam

pembahasannya.a2 Ini menunjukkan bahwa Syekh Arsyad

a0 Untuk melihat bagaimana jaringan ulama tersebut terbentuk,
llhat lbid.

41 Lihat Dede Hidayatullah " Petan Kerajaan Banjar dalam

Penulisan Naskah di Tanah Banjar' dalam Manuslvipta, Vol. 2 NO. 1.

2012. Hlm. 170.
42 Mohd. Anuar Ramli dan Mohammad Aijat Jamaluddin,

"sumbangan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari dalam

Fiqh Al-Ath.'imah (Makanan) di Dalam Kitab Sabilal Muhtadin" dalam

Jarnal At-TamaddzrnBil. 7 Q),2012, hlm. 76.
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mempunyai perhatian khusus terhadap budaya dan tradisi

masyarakat Banjar yang berkaitan dengan masalah hukum

Islam- Ada keyakinan bahwa syekh Arsyad mempunyai

kesadaran bahwa Kitab Sabilal Muhtadin yang beliau susun

tidak hanya berupa saduran dari kitab-kitab fikih yang sudah

ada dengan muatan-muatan nonnatif fikih klasik. namun juga

harus ada corak lokatitas yang berangkat dari budaya, kondisi

geografis dan sosial masyarakat Banjar yang tentu saja

berbeda dengan backgroundkttab fikih klasik.

Di samping karya berupa kitab fftih dalam disiplin

yang lain teruta:rra yang mempunyai hubungan iangsung

dengan praktik keagamaan masyarakat seperti kitab

Ushuluddin yang membahas masalah pokok-pokok keagamaan

dengan maksud menanamkan dengan kuat dasar-dasar

berakidah bagi rnasyarakat. Kitab Tuhfah al-Ragibin fi Bayan

Haqiqah Iman al-Mu'minin Ma Yt{sifuhu min al-Riidah al-

Murtaddin diyakini sebagai tulisan orisinal beliau dengan

mengupas tentang kebiasaan atau tradisi masyarakat Banjar

yang masih tercampur dengan paham-paham lama yaxg

dianggap mengandung kesyirikan dan penyimpangan.a3 Kedua

kitab ini jelas diperuntukkan sebagai pedoman yang benar bagi

masyarakat Banjar untuk mempraktikkan keyainan agama

43 Lihat Dede Hidayatullah, " Peran Kerajaan Banjar dalam
Penulisan Naskah di Tanah Banjar" dalam Manuskripta, hlm . 173.
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Isiam dengan benar, terutama yang berkaitan dengan tradisi

masyarakat sehingga dapat dipilah mana tradisi yang relevan

dengan ajaran Islam dan mana yang tidak. Dengan demikian

kitab yang ditulis oleh beliau mempunyai peran sebagai

sebuah pedoman bagi masyarakat untuk mengamalkan ajaran

agarfia dengan c aru y atrg benar.

Posisi ulama yang sentral di tengah-tengah

masyarakat Banjar di masa Syekh Arsyad juga ditunjukkan

dengan dibentuknya sebuah lembaga peradilan yang diberi

nama Mahkomah Syar'firyah dengan tujuan menjaga

keberlangsungan hukum Islam di kerajaan Banjar" Lembaga

ini dipimpin oleh seseorang yang bergelar Mufti' Untuk

menciptakan tatanan Masyarakat kerajaan Banjar yang agamis,

di samping didirikannya lembaga Mrthkowth Syar'iyyah,

maka dirumuskan pula norma fikih yang menjadi acuan berupa

[ikih perdata dan pidana. Dalam hukum perdata Islam. di

sarnping Kitab Sabilal Muhtadin, ditulis pula dua kitab yang

sangat penting yaitu Kitab al-Nikah dan Kitab al-Faraidh-

Yang pertama membahas tentang persoaian munakahat

sedangkan yang kedua membahas tentang kewarisan. Salah

satu bahasan dari kajian kitab yang terakhir ini adalah

persoaian harta "papantangan" yaitu pembagian antara suami

isteri yang tedkat dalam perkawinan yang sah.a4 KaSian ini

elbid,hlm. 175.
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tidak pernah ada dibahas di dalam literatur fikih yang

muktabar. Ini menunjukkan besarnya concern'Syekh Arsyad

terhadap sosial btdaya masyarakat Banjar. Terlepas apakah

kajian tersebut dimulai dari adanya sebuah konsultasi

masyarakat atau tidak sebagaimana yang umumnya terjadi di

masyarakat sekarang, ini menunjukkan betapa besar peran dan

kedudukan beliau di tengah{engah masyarakat Banjar. Dalam

aspek hukum pidana, diatur tentang hukuman rnati bagi pelaku

murtad, rajam bagi pelaku zina baltkan hukuman beupa

diperangi oleh Sultan beserta naibnnya apabila ada yang

sengaja meninggalkan sholat berjamaah-as

Peran dan kedudukan Syekh Arsyad sebagai seorang

ulama panutan masyarakat diteruskan oleh generasi-generasi

berikutnya. Alumni Dalam Pagar yang dalam kurun waktu

yang lama membentuk jaringan ulama yang tersebar tidak

hanya di wilayah Kalimantan Selatan saja, namun juga

melebar ke luar Banjar. Penyebaran ulama melalui sistem

jaringan ini efektif untuk meningkatkan kuantitas pemeluk

agafi:ralslam, terutama di wilayah Banjar. a6

Kata ulama berasal dari bahasa Arab dalam bentuk

jamak atau plural yang berasal dari kata 'alim yang diartikan

sebagai orang yang mempunyai ilmu. Pengertian dasar ini

4s lbid.
46 Untuk melihat bagaimana proses, pola dan ekspansi jaringan

tersebut lihat hasil penelitian Rahmadi dkk. 
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mencakup orang yang mempunyai pengetahuan a7arna
maupun pengetahuan umum. Belakangan istiiah uiama
mengalami peney'empitan makna dengan diaaikan sebagai
orang yang mempunyai pengetahuan agamasecara mendalam.
Gelar ulama sebagai orang yang mempunlai pengetahuan

agama yang dalam sepadan dengan istilah yang lain seperti
Tuan Guru, Kyai, Syekh dan lain-lain sesuai dengan budaya
masyarakahya.aT Terlepas dari penamaan tersebut, ulama
sebagai panutan masyarakat dengan kedudukannya yang
diakui oleh setiap muslim sebagai pewaris Nabi dianggap
dapat memberikan stimulus untuk memperkokoh keimanan
dan ketakwaan. Di samping itu pula dengan ilmu pengetahuan

agama yang didapatkan dari ulama melahirkan keyakinan diri
bahwa kehidupan yang dijalani sudah berrandaskan kepada
ajarun agama Islam yang benar sehingga melahirkan
kedamaian, ketentraman yang pada akhirnya dapat terbangun
sebuah relasi sosial dan relasi kebangsaan yang baik. Sikap
seperti inilah yang menajdi keyakinan masyarakat Banjar pada
umumnya.as

47 Mu.liburrahman, dkk, ..Ulama 
Banjar Kharismatik Masa Kinidi Kalimantan Seratan: s.tufi rcrrraaap ii*;*" Bachiet, Guru Danaudan Guru 4$di',, datam At Banjrri vif. i? I,rr. 2, Juti 2012, hlm. 80.a8 Ersis warmansyah Abbas aan Suwarma AI lvtuchtar,"Transformasi NiraiNitai Bulaya san;ar tvreuui Ajaran dan Metode GuruSekumpul" daTwn Integritas,yil. r N"- z eprii2013, hlm. I79-1g0.

39



Keyakinan yang kuat sebagaimana disebutkan di atas,

pada akhirnya membawa keyakinan bahwa seorang ulama

mempunyai keilmuan yang interdisipliner, yaitu bahwa

seorang ulama tidak hanya mampu untuk memberikan nasehat

dalam persoalan agama saja, namun juga dalam aspek-aspek

yang lain dalam kehidupan seseorang seperti ulama menjadi

tempat untuk bertanya persoalan hidup mulai dari perjodohan,

anak yang sakit atau nakal, pemberian n una, bahkan tidak

jarang dewasa ini, para ulama menjadi magnet politik

sesaat,yaitu di saat musim pemiiihan apakah Pilkada. Pilpres,

Pileg, tidak jarang ruurur ulama tertentu dibawa-bawa-

walaupun ada juga ulama yang menyatakan diri secara terbuka

sebagai sosok yang independen, dalam hal ini Guru Sekumpul

salah satuu-v-a- sebagai pendukung sang calon dengan tujuan

untuk menarik jamaah ulama tersebut untuk memilih calon

tersebut. Dengan peran yang sangat signifikan tersebut, maka

tidaklah mengherankan bahwa di rumah ulama biasanya

banyak saja tamu yang berkunjung bahkan diperlukan

semacam protokoler yang akan mengatur pertemuan antara

seorang uiama dengan orang yang akan berkunjung.ae. Peran

yang dijalankan tidak hanya sebatas konsultan agama saja

sebagaimana di atas. bukan tidak mungkin sudah terjadi jauh

4e Muliburrahman, dkk, "Ulama Banjar Kharismatik Masa Kini
di Kalimantan Selatan: Studi terhadap Figur Guru Bachiet, Guru Danau
dan Guru Zuhdl', hlm 113.
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semenjak Syekh Muhamamd Arsyad Al-Banjari menyebarkan

dakwah Islam bahkan bisa saja semenjak awal-awal

perkembangan Islam di Kerajan banjar- Ini dikarenakan

kedudukan ulama yang sangat sentral di tengah-tengah

masyarakat tidak hanya terbentuk oleh ajaran agama saja,

namun bisa saja terbentuk karena adanya sebuah kebiasaan

yang pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.

C. Mazhab Fikih Ulama Kalimantan Selatan

Mazhab menurut bahasa diartikan sebagai pendapat,

kepercayaan, ideologi, doktriru ajararu paharn, dan aliranso

Sedangkan menurut istilah mazhab adalah pendapat para imam

daiam persoalan yang bersifat litihadiyaft. Dengan demikian

berneazhab adalah suatu sikap, tindakan dengan menjadikan

pendapat imam atau ahli mazhab tentang hukum-hukum

ijtihadiyah yang digali dari sumbemya sebagai pedoman dan

rujukan.5l Rarnadhan al-Buthi rnendefiniskan bermazhab

sebagai sebuah sikap seorang awam atau orang yang tidak

sampai ke tahap mujtahid berpegang atau menglkuti (taqlid)

Imam mujtahid apakah berpegang kepada seotang mujtahid

saja atau berpindah-pindah dari satu mujtahid ke mujtahid

ro A. Qodri Azizt, Eklektisisme Hukum Nssional Kornpetensi

*ntars Hukurn Islam dengan Hukam Nasional, (Yogyakarta: Gama Media,

2A02), hlm.21.
5r Ishomuddin, "Memahmi Esensi Bermazhab" dalam NU

Online.2Al2. 
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yang lain.sz Definisi ini hampir sama dengan pengertiat taqlid

dalam Usul al-Fiqh yaitu mengambil pendapat orang lain

tartpa mengetahui dalil.s3

Mazhab fikih terbentuk dari mengkristalnya pendapat

seorang imam mujtahid beserta metodologinya yang kemudian

diikuti dan menjadi acuan ulama setelahnya untuk

merumuskan dan menjawab persoalan hukum yang muncul.

Menurut A. Qodri Azizi, terbentuknya mazhab yang merujuk

kepada ulama mujtahid pada awalnya berbentuk rnazhab yang

merujuk kepada n rma daerah. Pada awaln5ra mazhab terbentuk

dari pendapat perseorang yang kemudian diikuti oleh para

muridnya dan dianggap pendapat yang lebih kuat dari sekian

pendapat yang ada pada daerah tertentu, seakan-akan ada

semacam konsesus dari daerah tersebut. Oleh karena itu,

dalam sejarah perkembangan mazhab fikih dikenal adanya

mazhab Hijazi, Mazhab lraqi, dll. Dalam perkembangan

selanjutny4 mazhab daerah mulai pudar dengan munculnya

pendapat perseorangan (mujtahid) dengan metodologi

hukumnya (manhaji) yang kemudian diikuti oleh para murid

yang sudah lintas daerah atau kota dan kemudian mengkristal

s2 Sai'id Ramadhan al-Buti, at La Madhhabiyyah. (Damsyiq:
Dar al-Farabi, 1985), hlm. 17.

53 Wahbah al-Zuhayli, Usul at-Fiqh al-lslami, jilid. 2.
(Damsyiq: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 1120.
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menjadi sebuah mazhab yang menyebar secara luas ke

berbagai daerah dan Negara. Pada masa ih1 mazhab yang

terbentuk tidak hanya sebatas mazhab ernpat yang dikenal saat

ini, namun seiring waktu yang tersisa beberapa mazhab fikih,

termasuk mazhab fikih empat yang dominan dan menyebar di

dunia ini termasuk ke Indonesia yang menerima marhab

Syaf i.5a

Timbulnya sikap bermazhab seiring dengan

tertanamnya keyakinan bahwa tidak ada lagi individu-individu

yang kompeten secara keilmuan setara dengan para imam

mazhab dalam mengistimb hukum lslam- Di samping

itu pula, adanya keyakinan bahwa metodologis yang sudah

digariskan para imam mazhab sudah cukup menjadi modal

bagi generasi mendatang untuk menjawab problematika

hukum yang timbul dari sebuah realitas sosial. Dari hal ini

lahirlah konsep-konsep yang membatasi kompetensi untuk

rnelakukan ijtihad seca{a mandiri dengan dirumuskannya

syarat-syarat dalam melakukan ijtihad.s5 Syarat yang

dirumuskan merupakan hasil ijtihad para ulama yang memuat

kriteria yang sangat ketat bagi siapa yang ingin masuk dalam

kategori mujtahid. Namun realitas sosial yang semakin

j4 A. qodri Azizi, Eklektisisme Hukum Nasional Kampetensi
ant*rq Hulam Islam dengwt Hukum Nasianal, hlm. 21-23.

5s Lihat Muhammad ibn Ali Ibn Muhamamd A1- Syaukani;
Irsyad at-Fuhul lla Tahqiq al-Haqq min llm al-Ushul, (Jeddah: al-
llaramain, t.rh.), hlm. 250-252.
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kompleks menuntut kepada solusi hukum yang memuaskan

sehingga ini mendorong para uiama untuk kreatif (ijtihad)

dalam menjawabnya. Ketidakyakinan akan kompetensi seperti

ulama para pendiri mazhab dan adanya tuntutan realitas sosial

tersebut mendorong lahirnya konsep mujtahid mutlak dan

mujtahid mazhab. Mujtahid Mutlak adalah seorang yang

mempunyai kompetensi untuk menggali hukum dari

sumbemya langsung yaitu Alquran serta mempunyai

metodologi sendiri yang diikuti oleh orang lain. Termasuk

dalam kategori ini juga adalah yang tidak rnempunyai

metodoiogrnya sendiri. Sedangkan mujtahid mazhab adalah

orang yang mampu mengistimbathkan hukum yang belum atau

tidak ditentukan dengan metodologi yang sudah disusun oleh

mazhab yang diikutinya.56 Orang yal1g mempunyai

kompetensi keilmuan hukum Islam yang mumpuni dan diakui

oleh banyak orang bisa saja dimasukkan ke dalam kedua

katedori di atas. Ini tentu saja tidak berlaku bagi orang yang di

luar apa yang disebutkan di atas. Oleh karena itu ada kategori

lain yaitu taqlid dan ittiba' yang memungkinkan bagi

seseorang untuk tetap dapat berhukum dengan mazhab yang

diikutinya.

56 Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, Metodologi Studi
I s l am, Bandrxtg: Remaja Rosdakarya. 2009). hhn. 1 05
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Melihat fakta dan realitas sosial sekarang berrnazhab

merupakan sebuah pilihan bijak. karena bermazhab tetap

berpijak kepada metodologi dan sumber yang disepakati, di

samping bahv,,'a tidak semua orang mempunyai keahlian dan

budaya keilmuan seperti apa yang telah diteladankan oleh para

ulama terdahulu. Namun juga harus diakui bahwa bermazhab

bisa saja menimbulkan fanatisme dan kejumudan berpikir.

terutama dalam meingistibathkan hukum, namun tentu saja hal

tersebut yang tidak dibenarkan. Relevansi sebuah jawaban

hukum dari mazhab tertentu tentu saja menjadi pertimbangan

yang urgen karena tergantung dengan tujuan hukum itu sendiri

yaitu terpenuhinya kemaslahatan. Oleh karena itu bagi yang

mempunyai kapasitas keilmuan tentang hukum Islam tidak ada

kewajiban untua selalu mengikuti mazhab tertenfir dalam

sebuah persoalan hukum, bisa saja seseorang beralih kepada

mazhab yang lain. Keharusan bermazhab dan mengikuti imam

tertentu hanya bagi orang yang rnasuk dalam kategori

muqallid- Mengenai keharusan mengikuti satu mazhab

tefienru, Ibnu Wazir menyatakan sebagaimana dikutip oleh

Abdul Mufid bawah ulama berbeda pendapat yaitu pertama,

sebagian ulama mewajibkan untuk mengikuti mazhab

tertentu, karena adanya keyakinan bahwa mazhab tertentu

adalah benm, maka wajib mengikuti kebenaran yang diyakini.

Kedua, Jumhur ulama tidak mewajibkan mengikuti atau
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taklid mazhab tertentu dalam menenhrkan hukum suatu

permasalahan, tetapi diperbolehkan rnengikuti ulama siapapun

yang mereka kehendaki. Alasannya adalah bahwa karena tidak

ada kewajiban selain yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya,

sementara Allah dan Rasul-Nya tidak me*ajibkan kepada trmat

Islam untuk bermazhab. Allah hanya memerintahkan umat

Islam unhrk mengikuti ulama dan menanyakan kepada mereka

mengenai hal-hal yang tidak diketahui.

Kefanatikan terhadap mazhab tertentu sehingga

menafikan pendapat mazhab lain yang lebih relevan dengan

persoalan hukum justru akan mempersempit ruang gerak

hukum dan membuat hukum Islam tidak fleksibel dan elastis

sehingga pada akhimya tujuan dari hukum Islam tidak

tercapai. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa problem

dari ketergantungan kepada mazhab tertentu menyebabkan

sesorang mempunyai pemikiran yang sempit dan kaku

menghadapi peroslan-persoalan yang muncul seiring dengan

dinamisnya kehidupan manusia. s7 Oleh karena itu dewasa ini

dengan problem sosial yang semakin kompleks dan menuntut

adanya solusi hukum yang cerdas, diperlukan adanya

keterbukaan terhadap mazhab lain. Kesadaran akan pentingnya

keterbukaan terhadap mazhab lain ini sesungguhnya sudah

57 Yusuf al-Qardhawi, Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-It{u'qshir,
fMesir: Maktabah Wahbah. 1990). hfm.35.
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semenjak dulu dirumuskan oleh para ulama dengan

melahirkan konsep-konsep yang dapat menjadi pembenar

dalam upaya tidak terkurung pada mazhab tertentu seperti

konsep ittiba58, talfiqse dan tarjih60

Dalam konteks Indonesia' terutama Kalimantan

Selatan yang dikenai dengan tanah Banjar' mazhab yang

dominan adalahmazhab syafi'i. Masuknya mazhab Syafi ke

wilayah ini tentu saja tidak bisa lepas dari pembicataan

tentang awal mula masuknYa Islam'

MasuknYa

Kalimantan Selatan

masuknya hukum

agama Islarn di Indonesia, khususnya

atau tanah Banjar bersamaan dengan

Islam sebagai norma Yang mengatur

perilak-u atau Perbuatan para penganutny4 bahkan dalam

Gditempuh seseorang pengikut sesuai. dengan cara

yang dilakukan olen offi yanS a-i{uti-i9rta mengambil/menetapkan

hukum dari dalil-dafii Vig jJas-jetas diketahui tingkat keshahihan

pendapat tersebut. nuput ait"it*unukun bahwa ittiba' aadah sebuah sikap

mengikuti pendapat **""* dengan melSgtlhui dasar atau. dalil pendapat

rersebut. Lihat Wahbah ui-luftui1l Ushulil-Fiqh al-Islami,h6x' 1121'

5e Taif,q addun cara mengamallian suatu ajaran agama dengan

mengikuti lebih dari satu mazhab secara tqqlidi sehingga *:'t".Tul*
ibadah tertentu didasarkan kepada beragam mazhab' Lihat Fauzi Saleh'

"Problematika Talfiq Mazhab dahm Penemuan Hukum Islam dalam Jurnal

lslamica.
60 Tarjih merupakan sebuah metodologi yang lahir d;ari a$anva

fakta pertentangL oaiit-dfl syarak {ta'arudh al-adillah), ini sebagaimana

defrnisi tarjih yaitu *""guutftun salah satu datii zlranni 9.*: 
e"' 

1119 
**

untuk diamalkan ,"r,iui dengan dalil tersebut' Kata menguatkan

J""g.J""e ;;.hr; bahwi ada dalil vang dikua&an d-..rya daiil

V"rg"tA* Iiiuxtarr. Namun tentu saja pertentangan antara &Iil tersebut

dalam kategori dalil yang ztranni tiaat qat i Lihat Rachmat Syafe'i' Ilmu

iti"t riqilr, @andung:?ustaka Setia' 2007)' lflm'225' 
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jangka waktu yang lama sebagian nofina hukum tersebut

menjadi sebuah adat atau tradisi yang terkadang dianggap

sakral atau suci.6l Hukum tslam yang dibawa oleh para

pendakwah agama merupakan hukum Islam yang sudah

terbentuk dalam mazhab dan menjadi pantrtan pendakwah

tersebut. Dengan demikian, hukum Islam yang tumbuh dan

berkembang di tanah Banja, dipengaruhi oleh pola mazhab

tertentu dan bersinergi dengan budaya dan sosial setempat.

Sehubungan dengan hal ini, apabila ditelusuri dari

pendapat yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke daerah

ini jauh sebelum berdirinya kerajaan Banjar Islam dengan

melalui jalur perdagangan 1,ang dibawa oleh para pedagang

Timur Tengah, Keling, Gujarat, Persia, Cina, Melayu dan

Bugis,62 ada kemungkinan bahw'a mazhab fikih yang

diajarkan tidak satu mazhab saja karena beragamnya para

pedagang muslim yang datang. Asumsi ini bertolak dari

penyebaran empat mazhab yang dominan di dunia yaitu bahwa

di Saudi Arabia yang dominan adalah mazhab Hanbali, di

India Pakistan dan Turki yang dominan adalah Mazhab

Hanafi, di Afrika Utara yang dominan adalair mazhab Maliki

6r Muh. Mukri, "Dinamika pemikiran Fikih mazhab Indonesia
(Perspektif Sosial)' dalam Jurnal Analisis Volume Xl Nomor 2 Desember
201l, him. 190.

62 A. Hafiz Anshari, Islam di Selatun Borneo Sebelum Kerajaan
Banjar, Orasi llrniah Banjarmasin, IAIN Antasari,2002, hlm 15.
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dan di Indonesia dan Malaysia adaiah mazh* Safi'i.63 Dengan

penyebaran pengikut mazhab yang demikian maka"

dimungkinkan bahwa pedagang-pedagang yang bersasal dari

negam-negara tersebut datang ke Indonesia dengan membawa

mazhab mereka dan bertindak hukum sesuai dengan mazhab

mereka.

Apabila dari pendapat kedua yang menyatakan bahwa

Islam rnasuk ke wilayah Banjar setelah kedatangan pasukan

Demak. maka bisa dipastikan dari sinilah awal berkembangnya

marltab Syaf i, karena Demak yang membawa pasukan dan

tokoh pendakwahnya diyakini berrnazhab Syaf i. Namun

pengokohan dan pemantapan mazhab Syaf i di wilayah tanah

Banjar tidak lepas dari peran Syekh Arsyad al-Banjari yang

datang ke tanah Banjar setelah selama kurang l'ebih tiga puluh

tahun mengaji di tanah haram. Selama di Makkah dan

Madinah Syekh Arsyad berguru kepada ulama yang

bermazhab Syafr'i dan tentu saja mengkaji kitab-kitab fikih

bermazhab Syaf i sehingga menguasai ilmu fikih yang

bermazhabkan Syaf i.s

63 Lihat A. Qodri Aztzi, Eklektisisme Hukum Nasional
Kampetensi {tnt{tr{t Hukum IsIaru dengan Hukum Nasional, hlm. 23-

Asumsi tentang kemungkinan adarrya mazhab yang berkembang sebelum

kedatangan pasukan Demak tentu saja perlu pembulctian yang lebih konkrit
dengan melainrkan penelitian secara intensif.

64 Lihat Siti Zaltkhah Md Nor, "sumbangah dan Pengaruh

Syaikh Muhamamd Arsyad Al-Banjariy dalam Bidang Fiqh di Alam
Melayu' dalam Kumpulan Makalah Seminar Inlernasional Pemikiran
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Dominasi mazhab Syaf i di tanah Banjar tidak hanya

karena faktor Syekh Arsyad dengan keturunannya saja, namun

juga mendapatkan dukungan dari pihak kerajaan sendiri.

Mazhab Syaf i menjadi mazhabresmi negara yang diterapkan

dan diberlalrukan kepada semua rakyat Banjar. ini

sebagaimana yang tercantum dalam (fU Sultan Adam yang

secara jelas menyebutkan mazhab Syaf i sebagai mazhab

anutan yang berlaku di tanah Banjar.65 Dalam jangka waktu

yang lama, sebagian nofina hukum yang bermazhabkaq Syaf i
menjadi sebuah adat atau tradisi yang terkadang dianggap

sakral atau suci.66

Saat ini sering dengan perkembangan zaman dan

realitas sosial yang semakin kompleks ternyata memberikan

pengaruh terhadap pola bermazhab di kalangan ulama dan

masyarakat pada umumnya. Dinamika bermazhab yang sudah

sekian larna menjadi diskursus di kalangan para ula:na

sebagaimana disebutkan di atas, secara riil temyata juga terjadi

di masyarakat Banjar. Sebagian masyarakat ada yang

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kerjasama pusat pengkajian tslam
Kalimantan (PPIK) IAIN Antasari dan Majelis Ulama Indonesia
Kalimantan Selatan dengan Pusat Ulama Kedah, Angkatan Belia Islam
Malaysia serta Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 2003, t.h.

6s Lihat Undang-Undang Sultan Adam dalam M. Suriansyah
Ideham, dkk (Tim editor), Pemerintah Propinsi Kalaimantan Selatan, 2003,
hlm. 133 dan l5l-167.

66 Muh. Mukri, "Dinamika Pemikiran Fikih mazhab Indonesia
(Perspektif Sosial)" dalam Jumal Analisis Volume XI Nomor 2 Desember
2011, hlm. 190. 
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bermazhab seara tekstual formalistik namun ada juga yang

tidak. lni menunjukkan adanya dinamika ulama dan

masyarakat dalam bermazhab. Sikap berbeda dengan mazhab

yang diyakininya sesungguhnya sudah diteladankan oleh

Syekh Arsyad Al-Banjary sendiri' Darliansyah Hasdi dalarn

tesis beliau menyebutkan bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari

walaupun dalam mazhab fikih mengikuti mazhab Syaf i

namun dalam beberapa aspek justru iitihad beliau tidak sejalzur

dengan mazhab tersebut. lni menunjukkan bahwa Syekh

Arsyad tidak selalu berpola dengan mazhab Syaf i berkreasi

baik deapn pola mazhah yang diyakini rurmun bisa juga

berpola dari luar mazhab yang diyakininya sebagai wujud

implementasi sosial budaYa" dan

kondisi masyarakat Banj ar.67

Nahdatul Ulama (IrtrU) sebagai ormas Islam terbesar di

Indonesia, termasuk juga terbesar di Kalimantan Selatan

sernenjak awal sudah menyatakan sebagai organisasi yang

menganut mazhab empat dalam amaliyah hukum bagi para

anggota dan simpatisannya. lni tercermin dari hasil Mulctamar

ke-l di Surabaya pada tahun 1926 bahwa umat lslam wajib

mengikuti salah satu dari empat mazhab yang popular dan

aliran mazhabiyah yang sudah dikodifikasikan yaitu Imam

67 Lthat Darliansyah Hasdi, Metode Istinbath Hukum dalam
Kitab Sabilal Muhtadin, Tesis, Institut Agama lslam Negeri Antasari
Program Pascasarjana Baniarmasin, 2009. 
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Hanafi, Imam Malik, Imam Syaf i dan Imam Hanbali. Dalam

hal mengikuti mazhab Syaf iyyah, maka yang harus diambil

adalah apa yang menjadi kesepakatan Nawawi-Rafi,i"

pendapat Nawawi, Pendapat Rafi'i, pendapat yang didukung

mayoritas u1am4 pendapat ulama terpandai, d.an pendapat

ulama yang palng wira'i.6s Dari muktamar pertama ini,

terlihat bahwa NU menganjurkan umat Islam untuk bermazhab

secara taqlidi, terutama kepada mazhab Syafi dengan

mengikuti pendapat ulama tertentu. Namun apabila dilihat dari

hasil muktamar NU yang pertama sampai dengan terakhir,

terlihat adanya dinamika yang menarik terutama dalam

konteks bermazhab fikih. Walarrpun dinamika yang terjadi

masih dalam konteks mazhab, namun pergeseran pemikiran

hukum dari fikih yang berorientasi tekstual formalilistik ke

fikih substantif dan konstektual merupakan sebuah terobosan

besar di tengah umat Islam (iamaah NU) yang dikena-l

tradisionalis dan kuat berpegang kepada turats (teks klasik).

Pergeseran pemikiran ini tentu saja tidak lepas dari

progresifitas pemikiran para kil,ai NU yang melihat bahwa

tradisi paradigma fikih yang berkembang selama ini tidak

mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu dalam produk

hulem sehingga ruh atau semangat fleksibelitas hukum itu

68 Jamal Ma'mur Asmani, Mengembangkan Fikih Sosial KH.
M.A. Sqhal Mahfudh Elqborasi Limq Ciri (Jtama, (Jakarta: Elek Media
Komputindo, 2015), hlm. 28. 
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menjadi h,ang' Dari sini rahirrah apa yang disebut dengan
pora mazhab manhaji' pola ini merupakan paradoks dari pola
mszhqb qauli yangtekstual oriented.

Bermazhab qauly dianikan sebagai sikap mengikuti
pendapat-pendapat para imam mujtahid, dalam hal ini
mengikuti secara tekstuar formar pendapat marhab syafi,i.
Bermazhab dengan pola qaury ini disebabkan oleh beberapa
faktor di antaranS,a yaitu pertama. proses transmisi paham
ahJus sunnah war jamaarr ke bumi Indonesia sudah terjadi
semenjak awal datangnya agama Islam dan dikembangkan
oleh para ulama_ulama besar di Indonesia seperti para
walisono di pulau Jawa. Kedua, bahwa adanya sebuah
kesadaran diri dari para masyarakat yang tidak menguasai ,mu
aga$ra secara mendalam bahwa dengan bermazhab merupakan
satu-satunya jalan yang dapx menuntun mereka dalam
menerapkan agama Islam yang benar sesuai dengan ajarunyang terdapat dalam Alquran dan hadits. Ketig4 adanya
kelompok yang menghargai eksistensi mazhab dan bermazhab
sebagai mata rantai dalam mew-arisi ajaranlsram yangbenar.6s
Paradigma dengan mazhab qau!1, ini tentu saja akan
menimbulkan ketidakdinamisan hukum daram *",,;r*uo
problematika hukum y_ang muncul di tengah_tengah

6e Lihat Sanruji, Siyem Berntazhab Bahtsul Masa.il NU dari Biat-Qautiv ke bi at-Maniiiy, 
^i:;:;i1ffi"iru*urslam Negeri AnatsariProgram Pascasarja Banlarmast-n, 20A9, hlm. 64_65 .
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masyarakat, walaupun maksud dari paradigma berpikir seperti

iu dalam kerangka revitalisasi mazhab, namun tetap saja pada

akhimya akan melahirkan sifat kejumudan dan tidak

responsifnya hukum Islam iru sendiri. Ahmad Arifi dalam

tulisannya memberikan contoh bagaimana terjadinya benturan

para ularna NU ketika terjadi pembahasan dalam forum

bahtsul masail pada saat Muktamar NU ke-31 di Solo tahun

2A04 antara pemikiran yang cenderung kepada sakralisasi

mazhab dan pemikiran yang cenderung kepada desakralisasi

mazhab.To

Metode atau pola mazhab manhajy diartikan sebagai

suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan

mengikuti jalan pikiran dan akidah penetapan hukum yang

telah disusun oleh imam mazhab. Atau bisa pula dikatakan

bahwa pola mazh ab manhajy yaitu dengan mengikuti secara

metodologis istimbat hukum mazhab yang dimulai dengan

mencari ayat Alquran, kemudian hadits Nabi, ditambah

dengan menggunakan kaidah-kai d& fiqhiyyah atau us huliyyah

sebagai landasan pemahamannya.Tl Sebajaimana disebutkan

di atas, pola mazhab manhaji merupakan sebuah respon dalam

upaya konstektual frkih daiam ruang dan waktu yang

70 Ahamad Arifi, "Dinamika Fikih pola Mazhab:
Kontekstualisasi Bermazhab dalam Fikih NU", dalam ,4sy-Syjr,a/r Jurnal
Imu Syari'ah, Faknltas Syariah UIN Sunan Kalijaga yogyakart4 2009,
hlm.l90.
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enmpirik. DuIury bingkai kontekstual ini, K.H. sahal mahfudz
*salah satu ulama yang dianggap sebagai pelopor kontekestual

fikih di kalangan NU- menyebutkan bahwa dalam kerangka

paradigma fikih baru (konstekstual) ada beberapa ciri yang

menonjol yaitu pertama, mengupayakan adanya penafsiran

baru terhadap teks-teks fikih klasik sehingga dapat digali dan

ditemukan konteksnya yang baru. Kedua, bermazhab tidak lagi

diartikan dalam konteks tekstual atau qauli^ namun diartikan

dalam konteks metodologis atau manhaji. Ketiga, harus ada

pemisahan yang tegas dan jelas, mana hukum yang bersifat

ashal dan mana hukum yang bersifut furu,.tz

12 lbid
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