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KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM 

(Muhammad Yusuf Musa,1988: 160-179)  

 

 Dasar-dasarnya yang umum berasal 

dari wahyu Allah. 

 Aturan-aturan hukum Islam dibuat 

dengan dorongan agama dan moral. 

 Balasan hukum Islam didapatkan di 

dunia dan akhirat. 
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KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM 

(Muhammad Yusuf Musa,1988: 160-179)  

 

 Kecenderungan hukum Islam komunal. 

 Dapat berkembang sesuai dengan 

lingkungan, waktu, dan tempat. 

 Tujuan hukum Islam mengatur dan 

memberikan kemudahan bagi 

kehidupan privat dan publik dan 

membahagiakan dunia seluruhnya. 
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KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM 

(Fathurrahman Djamil, 1997: 46-53)   
 

 sempurna; . 

 elastis;  

 universal dan dinamis;  

 sistematis; dan  

 bersifat ta’aqquli (تعقلى) dan 
ta’abbudi (تعبدى)  
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PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM 

 

 Hukum Islam meminimalkan beban sehingga 

tidak mempersulit dan memberatkan;  

 Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan 

umat manusia seluruhnya;  

 Hukum Islam mewujudkan keadilan secara 

merata;  

 ditetapkan secara bertahap. 

  



6 

TUJUAN HUKUM ISLAM 

(Maqashid al-syari’ah / مقاصد الشريعة)  
 

 Maqashid al-Syari’ah berarti maksud-
maksud ditetapkannya hukum Islam. 

 Tujuan hukum Islam adalah untuk 
kemaslahatan umat manusia. 

 Dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan di dunia dan di akhirat, ada 
lima unsur pokok yang harus dipelihara 
dan diwujudkan (al-kulliyyat al-khamsah), 
yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta.  
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TIGA TINGKATAN 

MAQASHID AL-SYARI’AH  
 

1. Kebutuhan primer (al-umur al-
dlaruriyyah / األمور الضرورية), yaitu 
sesuatu yang harus ada untuk 
kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan 
ini tidak dipenuhi kehidupan manusia 
akan menjadi kacau balau, 
kemaslahatan tidak tercapai, dan 
kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat 
diraih.  
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TIGA TINGKATAN 

MAQASHID AL-SYARI’AH  
 

 Ada 5 kebutuhan pokok manusia yang secara 

berurutan adalah: 

 a. memelihara agama (hifzh al-din / حفظ الدين); 

 b. memelihara jiwa (hifzh al-nafs / حفظ النفس);  

 c. memelihara akal (hifzh al-‘aql /حفظ العقل);  

 d. memelihara keturunan (hifzh al-nasl /  

  dan ;(حفظ النسل           

 e. memelihara harta (hifzh al-mal / حفظ المال).  
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TIGA TINGKATAN 

MAQASHID AL-SYARI’AH  

 

2.  Kebutuhan sekunder (al-umur al-
hajjiyyah / األمور الحاجية), yaitu 

kebutuhan untuk menghilangkan 

kesulitan-kesulitan dan kesempitan 

atau kekhawatiran dalam menjaga 

kelima kebutuhan pokok.  
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TIGA TINGKATAN 

MAQASHID AL-SYARI’AH  

 

3.  Kebutuhan tertier (al-umur al-
tahsiniyyah / األمور التحسينية), yaitu 

kebutuhan  pelengkap bagi manusia 

dalam menunjang pemenuhan 

kebutuhan primer dan sekunder.  


