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KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحيم

Tiada kata yang paling berharga penuils 
ungkapkan ke hadirat Allah S.W.T., melainkan 
ucapan alhamdulillah wasyukrulillah, atas segala 

limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada 
penulis, sehingga dapat mengemban tugas-tugas sebagai 
khalifah fi al-Ardl. Terutama sekali nikmat kesehatan dan 
kesempatan dalam merampungkan penulisan buku referensi 
ini serta proses mengeditnya sehingga bisa diterbitkan 
sesuai niat tulus penulis, yaitu dapat dinikmati oleh khalayak 
pembaca di mana saja berada.

Buku-buku yang terkait dengan bahasan subjek hukum 
sangat kurang ditekuni oleh berbagai kalngan intlektual 
maupun cendikiawan. Di samping karena referensi yang 
terkait dengan itu sangat jarang juga persoalan ini banyak 
tergeser seiring dengan adanya materi subjek hukum secara  
konvensional, bahkan subjek hukum secara syari`ah tidak 
diberlakukan. Namun, karena realitas yang cenderung 
mengalami perubahan dan perkembangan, khusus kejiwaan 
manusia, setidkanya mengharuskan hasil pemikiran fuqaha 
rasional sekelas Imãm Abú Hanîfah dapat diberlakukan. 
Misalnya, salah satu produk hukumnya yang melegalkan anak 
sebagai subjek hukum dalam lapangan transaksi muamalah 
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meskipun banyak mengundang kontroversial di kalangan fuqaha 
mayoritas. 

Tetapi seiring dengan menjamurnya lembaga keuangan 
syari`ah baik perbankan maupun non bank di Indonesia 
setidaknya menjadi sasaran penggunaan buku ini menjadi 
lebih luas lagi setelah sebelumnya dipakai sebagai referensi 
inti oleh mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Islam, Ekonomi 
Islam. Begitu juga dengan munculnya Undang Undang 
atau peraturan pemerintah pasal 29 No. 3 tahun 2006 
yang menjelaskan perluasan tugas dan wewenang hakim 
pengadilan agama terkait penyelesaian kasus sengketa 
ekonomi syari`ah baik perbankan syari`ah, perdagangan 
syari`ah, dan transaki-transaksi mu`amalat yang berbasis 
syari`ah adalah menjadi sasaran inti untuk diterbitkannya 
buku ini. Pentingnya diterbitkannya buku ini berawal dari 
semangat mahasiswa Jurusan Mu`amalah Fakultas Syari`ah 
IAIN Mataram yang mengehendaki tambahan referensi 
untuk kebutuhan penulisan skripsi. Karena tema tema 
yang lazim diajukan sebagai judul tidak sedikit yang terkait 
dengan transaksi, perjanjian, perikatan, dan perdagangan. 
Namun, khusus yang membahas tentang anak sebagai 
subjek hukum dalam transaksi muamalah menurut Imãm 
Abú Hanîfah belum banyak ditulis.  

Berdasarkan latar belakang pentingnya diterbitkan buku 
seperti yang telah digambarkan di atas  dapat mengkonsturk 
motivasi penulis untuk menyusun tema-tema di dalamnya 
agar lebih terstruktur dan sistimatis. Hal itu dimaksudkan 
untuk menggiring pemahaman pihak pembaca yang 
bahasannya dimulai dari wilayah teori sampai tataran 
impelementasi. Tema-tema yang diangkat dalam buku ini 
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diawali dengan teori dasar mengenai diskripsi konteks sosial 
pemikiran Imãm Abú Hanîfah, dilanjutkan dengan perspektif  
umum tentang subjek hukum. Diperkuat dengan deskripsi umum 
tentang transaksi muamalah kemudian di lengkapi dengan 
bahasan tentang kedudukan anak sebagai subjek hukum 
menurut Imãm Abú Hanîfah dalam transaksi muamalah. Selain 
itu, pembahasan tentang metodologi istinbath hukum Imãm 
Abú Hanîfah dalam menetapkan anak sebagai subjek hukum 
dalam transaksi muamalah menjadi materi yang sangat penting 
karena sebagai ikon dari buku ini.

Buku ini tersusun sampai diterbitkannya, banyak 
melibatkan para pihak di dalamnya. Karena itu, penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa 
yang telah banyak memberi motivasi bagi penulis. Begitu 
juga kepada mas Moh. Asyik Amrulloh yang telah banyak 
mengedit dan memberi masukan terhadap penulis. Terutama 
masukan yang tidak pernah terlupakan bagi penulis di saat 
memberikan masukan terkait dengan teknis penuliasan 
yang sangat tidak layak menurut penulis. Namun karena 
semangat yang luar biasa dalam merubah pola pikir penulis 
untuk menulis lebih baik di masa-masa mendatang menjadi 
sumbangan yang sangat berarti. Meskipun membuahkan 
hasil yang menyebabkan terjadinya diskusi panjang dengan 
penulis, akhirnya semua masukan-masukan dan hasil editan 
beliau mudah-mudahan menjadi penyempurna dalam 
tulisan di buku ini. 

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada 
M. Yusuf, M.SI sebagai Ketua PIU ISDB yang  telah 
mendorong paksa untuk segera diterbitkannya buku ini. 
Karena berkat antum penulis bisa langsung menulis buku 
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referensi meskipun waktu tersita dengan program-program 
lembaga yang sangat padat. Namun berkat dari motivasi 
antum buku ini bisa diterbitkan sesuai dengan cita-cita 
penulis. Oleh karena itu, terima kasih yang mendalam 
penulis ucapkan kepada semua jajaran PIU ISDB. Begitu 
juga ucapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh 
guru guru penulis, guru besar,  ustazd/ustazah, dan para 
kiyai/Tuan Guru tempat penulis mengais ilmu. Karena 
berkat beliaulah penulis bisa mencoba menularkan ilmu 
lewat dunia tulis menulis tak terkecuali lewat terbitnya buku 
ini. 

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih yang mendalam kepada orang tua yang telah mendidik 
dengan caranya sendiri, walaupun penulis sedikit merasa 
terkekang dengan metode dan strategi didikannya. Akan 
tetapi, semuanya penulis rasakan sangat berguna sehingga 
dapat memahami teknis untuk menuangkan semangat 
silaturrahim akademis melalui tulisan ini. Tulisan ini penulis 
persembahkan kepadamu Bapak dan Ibuku tercnita. 
Semoga balasan pahala yang timbul dari usaha ini selalu 
terkirim kehadiratmu agar kebahagiaan dan kesejahteraan 
dunia akhirat menyertaimu. Tak lupa juga ucapan terima 
kasih  penulis sampaikan kepada istriku Iir Wahyuni tercinta, 
anak-anakku Falah, Nahwa, Syakira tersayang. Kehadiranmu 
menjadi bagian yang menghantarkan penulis menjadi 
sukses sesuai harapan keluarga. Penulis berdo`a semoga 
sumbangan dan budi baik kalian mendapatkan balasan yang 
setimpal di sisi-Nya dan menjadi bekal untuk mendapatkan 
kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga kalian juga selalu 
mendampingi dan memotivasi penulis dalam berkarya agar 
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banyak memberikan sumbangan yang berguna bagi agama, 
masyarakat, bangsa, dan Negara. Selain itu, masih banyak 
orang-orang yang perlu diberikan ucapan terima kasih, 
terutama bagi mereka yang telah ikut andil dalam tulisan ini. 
Tetapi penulis tidak bisa menyampaikannya secara orang 
per orang melainkan dengan cara kolektif, semoga semua 
kebaikan mera senantiasa mendapat ridha Allah dan dicatat 
sebagai amal shalih diiringi dengan jazakumullah kahira al-
jaza. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih 
banyak kekuarangan dan bahkan mengundang pertanyaan 
yang sangt membutuhkan jawaban-jawaban. Oleh karena itu 
kritik, saran, dan masukan bersifat konstruktif  sangat penulis 
harapkan dari semua kalangan demi kesempurnaannya di 
masa yang akan dating. Apalagi kalau ada nazar besar penulis 
untuk menerbitkannya kembali dalam volume yang lebih 
banyak lagi. Semoga karya yang sederhana ini senantiasa 
bermanfaat bagi masyarakat umumnya, dan bagi penulis 
dan keluarga, serta mendapat ridha Allah S.W.T. sebagai 
amal shaleh dan menjadi ilmu yang bermanfaat fi al-dunya 
wa al-akhirat. Amin 

Mataram, 14 Agustus 2012 

    
                  
Penulis
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PENDAHULUAN

Anak sebagaimana yang diperbincangkan 
oleh para ahli merupakan tahapan 
perkembangan manusia menuju dewasa. 

Anak juga merupakan anugerah sekaligus amanah yang 
diberikan Allah swt. kepada setiap orang tua. Ia merupakan 
generasi masa depan yang  dapat meneruskan peninggalan 
generasi sebelumnya dalam berbagai sektor kehidupan di 
dunia.1 Di pundaknya terdapat faktor yang menentukan 
baik buruk suatu negeri yang ditempatinya. Berbagai cara 
dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-
anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. 
Namun, seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan 
karena disebabkan oleh terhambatnya komunikasi atau 
minimnya pengetahuan orang tua tentang teknis strategis 
dalam memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya. 
Karena itu, merealisasikan berbagai jenis hak-haknya 
menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan negara 
agar tujuan dalam membangun negaranya dapat terwujud 
di masanya dengan baik dan sempurna.2  

1 Penjelasannya terdapat pada konsideran pertimbangan  munculnya 
Undang Undang No. 23 tahun 2002 butir c, tentang Perlindungan Anak. 
Lihat juga dalam pertimbangan Undang Undang Pengadilan Anak No. 3 
tahun 1997 bagian A. 

2  Konsideran pertimbangan munculnya Undang Undang No. 23 
tahun 2002 butir d.  Bandingkan dengan Darwan Prinst, Hukum Anak 
Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003), 3. 
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Islam sebagai sebuah agama yang membawa visi besar 
rahmatan lil ‘ãlamîn3 juga tidak ketinggalan untuk merespon 
dan melindungi anak dalam berbagai sektor kehidupan. 
Misalnya, hifzu an-nasl wa hifz al-usrah yang dideklarasikan 
oleh Jaser Awda adalah sebagai bagian dari teknis untuk 
mewujudkan tujuan hukum shara` yang tetap berpihak pada 
perlindungan pendidikan dan kesejahteraan anak sepanjang 
masa.4 

Posisi anak seperti yang dijelaskan di muka 
menggambarkan tidak boleh adanya tanggung jawab yang 
membebaninya menurut pertimbangan hukum.5 Apalagi 
ketentuan usianya rata-rata berada di bawah umur orang 
dewasa,  setidaknya menjadi pernyataan kuat tentang 
tidak dibolehkannya melakukan berbagai bentuk kegiatan 

3 Maulana Muhammad Ali menegaskan bahwa Islam yang 
memiliki visi rahmatan lil`alamîn karena ia bukan saja dikatakan sebagai 
agama seluruh Nabi Allah, sebagaimana tersebut dalam beberapa ayat 
al-Qur`ãn, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar 
tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah, yang dapat disaksikan 
manusia di alam semesta. Lihat Maulana Muhammad Ali,  Islamologi 
(Dîn al- Islãm) (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980), 2. Pengertian 
ini juga tidak jauh beda dengan makna Islam yang dilontarkan oleh 
Nasruddin Razzãk, Dienul Islam (Bandung: Al-Ma`arif, 1977), cet. II, 56. 
Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I (Jakarta: 
UI Press, 1979), 9. Begitu juga dalam bukunya Nurcholis Madjid, Islam 
Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan 
(Jakarta: Paramadina, 1992), cet. II, 426.

4 Jasser Auda, Maqãsid al-Sharî’ah as Philosophy of Islamic 
Law: A Systems Approach,  (London: the International Institut of Islamic 
Thougth, 2007), xxi. 

5 Beban paling ringan sekalipun tidak boleh terjadi pada anak  
seperti menghukum meskipun anak tersebut nakal atau susah diatur 
dalam kesehariannya . Miftahul  Jinan,  al-Hamdulillah Anakku Nakal 
(Yogyakarta: Filla Press, 2010), 11-13.
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dalam hidupnya meskipun kegiatan itu merupakan aktivitas 
mu’ãmalah. Menurut sebagian besar Imam Mazhab, seseorang 
dapat diklaim cakap untuk melakukan tindakan hukum baik 
yang berkaitan dengan ibadah maupun mu’ãmalah jika mereka 
berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun bagi  
laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi wanita.6 Seseorang 
yang berusia di bawah ketentuan tersebut dapat diklaim tidak 
sah dijadikan sebagai subjek hukum karena ia belum cakap 
untuk melakukan taklîf  hukum baik secara konvensional 
maupun Islam. Padahal kegiatan mu’ãmalah sebagaimana 
dideklarasikan oleh ‘ulamã`  klasik maupun kontemporer 
merupakan wilayah yang bebas untuk dilakukannya ijtihad 
dalam  mengimplementasikan azas mubãhah di dalamnya, 
termasuk kajian tentang anak sebagai subjek hukum.7

Dalam praksisnya semua lembaga, peraturan hukum, 
dan agama yang terlibat dalam membahas perlindungan 
anak itu telah memberikan ilustrasi bahwa setiap manusia 
yang diklasifikasikan sebagai anak harus terlindungi dari 

6 Muhammad Abu Zahrah, Usúl al-Fiqh (Dãr al-Fikr al-‘Arabiy), 
337. Lihat juga al-Kassãni, Badã’i ash-Sanã`i  fî Tartîb ash-Sharã`i 
(Beirut: Dãr Ihyã` at-Turãth al-`Arabi, 1419/1998), VI: 172.

7 Sebuah kaidah usúl fiqh yang sejak lama menjadi dasar untuk 
mengembalikan perkara-perkara yang membolehkan manusia untuk 
mempraktikkannya masih eksis diberlakukan. (Adapun kaidah usúl 
tersebut dapat dicermati dari  harfiyahnya: ََِّباَحِة َحتَّى َيُدلُّ الد َياِء اَلإْ َشإْ ُل فِى الإْ َصإْ  اَلأً
ِريإِْمَها  Segala perkara itu dasarnya adalah boleh (mubah) selama  لِيإُْل َعلَى َتحإْ
belum ada dalil yang mengharamkannya. Lihat Mukhtar Yahya dan 
Fathurrahman, Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam (Bandung: PT. 
Al-Ma`arif, 1986), 145. Husain Shahatah, al-Qãwa’id al-Fiqhiyah wa al-
Dawãbit al-Syar`îyah li al- Mu`ãmalah al-Mãliyah al-Mu`ãsirah (Diktãt 
Qawã’id al- Mu`ãmalat, Jãmi`ah  al-Azhar Kairo, t.t.), 3. Abdul Haq 
dkk, Formulasi Nalar Fiqh, Tela’ah Kaidah Fiqh Kosneptual (Surabaya: 
Khalista, 2009), I, 151. 
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aspek yang merugikan diri dan keluarganya dari semua 
jenis ancaman baik datang dari wilayah internal maupun 
eksternal.8 Karena itu, jika seorang anak melakukan tindakan 
hukum, menurut jumhur Imãm Mazhab harus memiliki 
syarat tertentu di dalamnya. Apalagi tindakan hukum itu 
terkait dengan keterlibatan orang lain di dalamnya seperti 
transaksi mu’ãmalah.9 Hal ini memperkuat pernyataan 
Mustafã Ahmad Zarqã` bahwa transaksi harus dilakukan 
oleh (al-`ãqidain) atau lazim disebut sebagai subjek hukum 
(mahkúm ‘alaih) yang telah memiliki syarat yang sempurna.10 
Di antara salah satu syaratnya adalah dewasa (mukallaf). 
Dimana setiap pelaku transaksi mu’ãmalah itu harus layak 
untuk dibebani tanggung jawab hukum Islam.11 Artinya, 
subjek hukum atau masing-masing pihak yang melakukan 
transaksi itu bertanggung jawab terhadap kewajiban serta 
akibat yang ditimbulkannya. Karena itu, dalam tradisi fiqh 
kriteria dan syarat yang harus dimiliki oleh subjek hukum 

8  Adapun aspek internal, misalnya, gangguan kejiwaan dan broken 
home keluarga sedangkan eksternal adalah gangguan yang datang dari luar 
dirinya seperti pengaruh lingkungan yang merugikan seperti pergaulan 
hidup bebas, pemaksaan dalam dunia kerja oleh pihak yang tidak 
bertanggungjawab, dan aktivitas yang mengarah pada tindakan-tindakan 
kriminal seperti komplik horizontal, disintegrasi sosial, narkoba, dan lain-
lain. Lihat Undang Undang Perlindungan Anak Pasal 13.      

9  Adapun syarat tersebut adalah  Islãm, baligh, berakal, merdeka, 
dan pandai dalam melakukan transaksi. Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 
(Bairut: Dãr al-Ma`arif, 1996), II, 157. Bandingkan dengan Ahmad Ibn 
Husain, Fathu al-Qarîb al-Mujîb (Makkah: al-Harãmain, t.t), 30. 

10 Az-Zarqa`, al-Fiqh al-Islãm fî Thaubihi al-Jadîd (Damaskus: 
Matãbi` Alifbã` al-Adîb, 1967-1968), jilid I, 312 ; Lihat juga! Wahbah 
Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islãmi wa Adillatuhu, cet. ke 3 (Damaskus: Dãr 
al-Fikr, 1989), IV:94.  

11 Ahmad al-Hushairy, Nazãriyãt al-Hukm wa Masãdir al-Tashrî’ 
fî Usúl al-Fiqh al-Islãmi (Dãr al-Kutub al-‘Arabiy), 209.
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itu adalah islãm, bãligh, hurriyah (merdeka), ‘ãkilun (berakal), 
dan rushd (cerdik atau pandai) dalam bertransaksi.12 

Berangkat dari realitas itu, anak-anak dalam tradisi 
hukum tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan 
hukum yang terkait dengan transaksi mu’ãmalah.13 Mereka 
hanya berhak menerima hukum seperti hak menerima harta 
warisan, wasiat, wakaf, hadiah, pendidikan, dan asuhan dari 
orang tuanya. Segala perbuatannya dapat dipertimbangkan 
secara hukum jika diratifikasi penuh oleh wali maupun 
orang tuanya. Hal itu ditetapkan oleh fuqahã` karena 
mempertimbangkan kemaslahatan dari konteks kultural 
yang berkembang saat itu seperti dalam aspek ‘ibãdah dengan 
mewaspadai terjadinya ketidakseriusan anak tersebut dalam 
melaksanakannya. Menghindari aspek gharãr, zulm, dan 
ketidakadilan dalam aspek mu’ãmalah mãliyah. Menjaga 
kemaslahatan, keamanan,  dan keadilan umat  dalam rangka 
mencetak generasi yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya 
khusunya pada aspek jinãyah dan siyãsah. 

12  Syarat-syarat tersebut dapat ditemukan diberbagai kitab-kitab 
fiqh. Bidang ibadah dapat dilihat dalam fiqh ibadah. Bidang  mu`ãmalah 
bisa dicermati dalam kitab-kitab fiqh mu`ãmalah. Bidang siyasah dan 
jinayah bisa ditemukan dalam fiqh siyãsah dan jinãyah. Syarat ini lazim 
disebut sebagai sharat sebelum melakukan syarî`at atau hukum. Jika syarat-
syarat ini belum ada maka seseorang tidak bisa memasuki pekerjaan hukum 
tersebut. Sama halnya dengan pelaksanaan salat yang harus membutuhkan 
sharat Islãm. Jika seseorang tersebut tidak Islãm, ia tidak boleh melakukan 
shalat. Akan tetapi,  jika subjek hukum tersebut adalah Islãm maka salat 
menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Az-Zuhaili, al-Fiqh al-
Islãmi, 204.

13  Karena anak hanya memiliki kewajiban tertentu seperti yang 
dijelaskan oleh Undang Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 
tepatnya pada pasal 19.  
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Pernyataan di muka mengindikasikan bahwa anak yang 
berada pada usia 18 tahun itu belum memasuki wilayah 
yang menjadikannya sah secara hukum untuk melakukan 
taklîf hukum. Hal itu menjadi tidak salah jika mencermati 
pernyataan yang ditetapkan oleh kebanyakan ‘ulamã` usúl 
fiqh yang menitikberatkan bahwa perbuatan hukum dapat 
dilakukan oleh subjek hukum secara penuh dan sempurna 
jika ia telah menginjak usia dewasa minimal ia telah baligh 
atau bermimpi bagi laki-laki dan haid bagi wanita. Alasan 
yang kuat untuk mempertimbangkan pernyataan itu 
menurut ‘ulamã` usúl fiqh seperti Abdul Wahab Khallaf  
menyatakan bahwa kriteria seseorang dapat menjadi subjek 
hukum harus berakal dan pada saat itu mereka secara adat 
telah berusia dewasa.14

Pertimbangan tersebut menjadi kuat karena menurut 
mayoritas ‘ulamã` usúl fiqh bahwa syarat seseorang dikatakan 
sah untuk melakukan taklîf hukum tidak hanya dewasa 
tetapi ia harus benar-benar dapat memahami dalil taklîf dan 
syarat untuk dapat memahami dalil taklîf itu adalah berakal 
sehat. Karena itu, tidak heran kalau kemudian Abdul wahab 
Khallaf  menyatakan bahwa orang yang tidak mempunyai 
kemampuan untuk  memahami dalil taklîf, dia tidak bisa 
mengikuti apa yang dibebankannya dan tujuannya tidak 
akan pernah tercapai.15 Dalam kesimpulannya Abdul Wahab 
Khallaf  menyatakan sebagai berikut. 

14  Abdul Wahab Khallãf , ‘Ilmu Usúl al-Fiqh, terj., Noer Iskandar 
al-Barsany (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 214.  

15  Fatwa yang dilontarkan Abdul Wahab Khallaf tersebut diperkuat 
oleh al-Ghazãli dalam Kitab al-Mustasfã fî‘Ulúm al-Usúl. Dalam  kitab ini 
disebutkan bahwa seseorang yang menjadi subjek hukum itu adalah harus 
berakal dan tidak sah membebankan anak yang mumayyiz dan orang gila  
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Dengan akal seseorang dapat memahami dalil-dalil 
yang menunjukkan adanya pembebanan kepadanya. 
Karena itu, ayat atau nas- nas al-Qur`ãn yang 
dibebankan kepada seorang itu dapat dipahaminya 
dengan baik melalui kemampuan akalnya. Akal bagi 
Khallaf  adalah alat untuk memahami dan mengetahui 
sesuatu yang diinginkan seseorang. Dengan akal 
yang sempurna  segala keinginan seseorang dapat 
tercapai. Ketika akal itu berupa hal yang tersembunyi 
dan tidak bisa dijangkau oleh indera lahir, maka shãrî` 
telah menghubungkan beban (taklîf) dengan hal yang 
nyata serta dapat dijangkau oleh indera.  Kemampuan 
akal seseorang dalam menerima segala bentuk beban 
(taklÎf) itu dapat diklaim dalam hukum sebagai 
seorang yang telah memasuki usia dewasa. Karena itu, 
barang siapa yang telah sampai pada kedewasaan akal 
tanpa ada hal-hal yang dapat mengganggu kekuatan 
akalnya, berarti ia telah sempurna untuk diberikan 
beban (taklîf) kepadanya. Atas dasar inilah anak-anak 
yang belum berada pada wilayah usia dewasa tidak 
bisa diberi beban (taklîf) karena tidak adanya akal yang 
menjadi alat memahami yang dibebankannya.”16 

suatu perbuatan hukum. Karena mereka belum bisa memahami dengan 
sempurna apa yang dapat dibebankan padanya. Sementara maksud Allah 
memberikan khitab kepada hambanya adalah untuk dipahaminya dan 
satu-satunya syarat dapat mengetahui atau memahami khitab yang berupa 
perintah itu adalah dewasa. Dalam tataran kesimpulannya al-Ghazali 
mengaskan bahwa keabsahan seseorang untuk melakukan taklîf hukum 
adalah berakal, dewasa, dan dapat memahami khitãb. Abu Hamid al-
Ghazãli, Mustasfã fî‘Ulúm al-Usúl (Madînah al-Munãwarah: al-Jãmi`ah 
al-Munãwarah, 1413 H), 277.  

16 Sebagian besar Mazhab Fiqh dan Usúl al-Fiqh menyuarakan  
pernyataan yang sama tentang keabsahan anak melakuan tindakan hukum 
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 Selain itu, terdapat juga dalil hadith yang menjelaskan 
tentang status anak yang tidak mendapat kedudukan 
yang sama dengan kondisi orang dewasa. Meskipun anak 
tersebut telah memiliki akal yang tidak jauh berbeda dengan 
kemampuan orang dewasa. Adapun petunjuk hadith tersebut 
dapat memperkuat pernyataan-pernyataan ‘ulamã` usúl fiqh 
yang telah disebutkan di atas. 

َرُسْوُل َقاَل   : َقاَلْت  َعْنَها  اهلُل   َ َرضيِ َعائيَِشَة   َعْن 
َثَلَثٍة َعْن  َلَقَلُم  ْا ُرفيَِع  َم:  َوَسلَّ َعَلْيهيِ  اهلُل  َصلَّ   اهلليِ 
َحتَّى بيِيِّ  الصَّ َوَعنيِ  َيْسَتْيَقَظ،  َحتَّى  ائيِميِ  النَّ َعنيِ   : 
ْاَلْجُنْونيِ َوَعنيِ  ْيَق،  ُيفيِ َحتَّى  اْلَْجُنْونيِ  َوَعنيِ  َتليَِم،   َيْ

أمحد(. رواه  َيْعقيَِل(   َحتَّى 
Diangkatlah pena itu (tidak digunakan untuk mencatat 
amal perbuatan manusia) dari tiga orang, pertama dari orang 
tidur sampai dia bangun, dari kanak-kanak sampai ia jadi 
dewasa, dan ketiga dari orang gila sampai dia berakal.17

yang harus memiliki usia dewasa. Artinya mereka berusia sekurang-
kurangnya baligh dan telah matang (ar-Rushd). Karena seorang dalam 
kondisi ini tidak diragukan lagi tentang kepahaman dan kemampuannya 
melakuan tindakan hukum di mana saja berada. Fatwa ini tidak hanya 
dapat di lihat dalam kitab Usúl al-Fiqh Abdul Wahab Khallaf namun dapat 
juga dilihat dalam Ibnu Qudãmah, al-Mugnî (Beirút: Dãr al-Fikr, 1405 H), 
X: 329.  

17 Lihat Ahmad, Musnad Ahmad (Bairut: Dãr al-Fikr, t.t.), IV:147. 
Lihat juga dalam riwayat lain yang matan berbeda seperi dalam riwayat 
Khuzaimah:1003, al-Hãkim: 8169, Ibnu Hibbãn: 142.  
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Dari penjelasan hadith itu dapat memberikan gambaran 
bahwa ada tiga orang yang tidak bisa mendapatkan 
pertimbangan dalam melakukan beban hukum jika 
dibebankan kepadanya, yaitu orang sedang tidur, gila, dan 
anak-anak.  Khusus untuk anak di zaman kekanak-kanakannya, 
mereka tidak mempunyai keahlian melaksanakan beban 
pekerjaan yang akan diberikannya karena tidak mempunyai 
akal. Konsekuensi logis dari semua itu, anak tersebut tidak 
mempunyai keahlian  untuk melaksanakan beban hukum 
yang dibebankan kepadanya. Bahkan bagi mereka tidak ada 
pengaruh sedikitpun dari segala yang diucapkannya dan 
semua yang dilakukannya. Karennya selama subjek hukum 
itu masih berada pada posisi anak-anak atau orang dewasa, 
namun tidak mempunyai akal maka tidak akan pernah 
terdapat tujuan yang dikehendakinya meskipun dilakukan 
dengan adanya unsur kesengajaan di dalamnya. 

Anak yang dimaksud dalam posisi ini menurut ‘ulamã 
usúl fiqh adalah anak yang berada pada wilayah mumayyiz 
ke bawah. Karena anak dalam kondisi ini nampaknya 
mengkonstruk kekhawatiran mereka tersebut terhadap  
kemampuan anak dalam melakukan taklîf hukum yang 
dibebankan padanya.18 Mereka juga mengklaim bahwa 
anak dalam kondisi tersebut tidak memiliki kekuatan akal 
bahkan tidak mampu menanggung taklîf hukum. Artinya, 
jika anak yang bersangkutan melakukan akad atau transaksi 
maka tidak bisa ditawar lagi tentang kebatalannya. Karena 
di samping dapat dianggap sebagai anak-anak juga tidak 

18  Zaidan, al-Wãjîz fi Usúl al-Fiqh (Bagdad: Mathbã`ah al-‘ani, 
1970), 74-75. Lihat juga ‘Alî al-Khafifi, Ahkãm al-Mu ‘ãmalat ash-
Sharî`ah (Kairo: Dãr al-fikr al- ‘Arabî, 1996), 264-265.
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memiliki kecakapan yang disebabkan oleh tidak adanya 
akal yang kuat untuk menyempurnakannya serta sangat 
diragukan dalam melakukan berbagai bentuk transaksi 
mu‘ãmalah.      

Syarat dewasa bagi subjek hukum seperti yang telah 
dikemukakan para fuqahã` dan ‘ulamã usúl fiqh di atas menjadi 
gugur, bahkan tidak bisa dijadikan sebagai argumen kuat 
apabila mencermati padangan Imãm Abú Hanîfah yang 
sangat ekstrim terhadap persoalan yang sama. Karena tidak 
sedikit fatwa-fatwa fiqh yang dikemukakan Imãm Abú 
Hanîfah berbeda sendiri, meskipun kebanyakan ‘ulamã`  
menetapkan persoalan yang sama dengan hasil istinbãt 
hukum yang tidak berbeda. Produk-produk hukum yang 
telah ditetapkan Imãm Abú Hanîfah menyisakan respon 
pro dan kontra di kalangan umat. Bagi umat yang senang 
terhadap fatwa-fatwa Imãm Abú Hanîfah tidak segan-segan 
memujanya dan memposisikan derajatnya hampir sama 
dengan derajat  Nabi dan Rasul. Mereka juga mengklaim 
bahwa kitab Taurat telah menyebut-nyebut Imãm Abú 
Hanîfah di dalamnya. Bahkan Nabi Muhammad saw. 
sendiri menyebutkan namanya dan menganggapnya sebagai 
“lampu umat Muhammad” kelak.19   

Berbeda dengan umat yang menolak fatwanya, mereka 
tidak segan  menuduhnya sebagai perusak agama, berfatwa 
tanpa dalil, dan tidak jarang divonis sebagai orang yang 
kafir. Kebencian umat terhadap fatwa fiqh yang telah 
diproduknya, berubah menjadi kecintaan ketika para umat 
itu melakukan dialog dan berdiskusi dengan beliau. Hal ini 

19  Muhammad Abu Zahrah, Abú Hanîfah Hayãtuhu wa `Ashruhu 
wa Arãuhu wa Fiqhuhu (Mesir: Dãr al-Fiqr al-‘Arabi, t.t.), 7. 
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mengindikasikan bahwa mereka yang antipati  atau kurang 
setuju dengan pendapat-pendapatnya bisa berbalik setelah 
bertemu dan berdialog secara langsung. Ketidaksetujuan 
terhadap pendapat Imãm Abú Hanîfah sangat mungkin 
terjadi karena belum dipahamninya secara substansi gagasan 
beliau. Oleh karena itu, ketika segala persoalan dijelaskan 
dengan baik, sebagaimana yang dialami oleh Imam Auza`i 
yang telah menganggap beliau sebagai penyebar bid`ah di 
Kufah, berbalik seratus delapan puluh derajat menjadi kesan 
yang baik. Bahkan tidak sedikit di kalangan pembencinya 
menyatakan penyesalannya seperti yang dikutip Ngainun 
Naim “ Saya telah merendahkan orang yang banyak ilmunya 
dan cerdas otaknya. Kini yang saya tahu apa yang saya 
dengar sama sekali tidak benar, Imãm Abú Hanîfah adalah 
‘ulamã` besar.20 

Salah satu dasar yang dapat menimbulkan respons pro 
dan kontra terhadap fatwa Imãm Abú Hanîfah di kalangan 
umat adalah teknis istinbãt hukum yang telah digunakannya 
berbeda dengan teknis yang digunakan oleh kebanyakan 
fuqahã`. Hal ini terbukti dari semangatnya menerapkan ra`yu 
sebagai dasar ijtihad21 sehingga  berhasil mengistinbatkan 
bahwa seseorang yang melakukan transaksi mu‘ãmalah tidak 
harus menunggu kriteria seperti yang telah dideklarasikan 

20 Ngainun Naim, Sejarah Pemikiran Hukum Islam Sebuah 
Pengantar (Yogyakarta: Teras, 2009), 83. 

21 Contoh semangatnya terhadap kebebasan berpikir. Ia sering 
memberikan kesempatan kepada para sahabatnya untuk mengajukan 
keberatan terhadap hasil pikirannya. Lihat Abdullah Mustafa al-Maraghi, 
Fath al-Mubîn fî Tabaqãt Usuliyyîn, terj., Husen Muhammad (Yogyakarta: 
LKPSM031, 2001), 72-73. Harun Nasution, Islãm Ditinjau dari Berbagai 
Aspeknya (Jakarta: UIP, 1986), II, 12-15. Dede Rosyada, Hukum Islam dan 
Pranata Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, LsiK, 1996), 148-149. 
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oleh kebanyakan  Imam Mazhab fiqh dan ‘ulamã usúl al-fiqh 
sebelumnya. 22 Namun, anak yang telah menyandang mumayiz 
dan berakal dapat dianggap sah untuk melakukan transaksi 
mu‘ãmalah baik bersifat ringan maupun berat.23 Lebih jauh, 
dijelaskan oleh Imãm Sharakhsi dengan mengutip pendapat 
Imãm Abú Hanîfah sebagai berikut.

Semua perintah maupun larangan Allah, wajib hukumnya 
untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh subjek 
hukum jika ia sempurna akal pikirannya. Dengan perantaraan 
akal itu, subjek hukum dapat memilih dengan bebas perkara 
yang membawanya kepada keselamatan dunia maupun 
akhirat. Pada hakekatnya hukum shara` dapat ditegakkan 
dengan sempurna oleh subjek/pelaku hukum jika ia 
termasuk orang yang tidak hanya baligh secara fisik tetapi ia 
juga baligh akalnya. Setiap orang yang  telah berusia mumayyiz 
sampai berusia mukallaf harus memiliki akal yang sempurna 

22  Kãmil Músa, Ahkãm al-Mu’ãmalat (Bairut: Muasasah al-
Risãlah, t.t), 68.

23  Dalam kasus mu‘ãmalah anak sebagai subjek hukum tidak 
dibatasi sedikitpun dengan jumlah usia yang disandangnya baik dia 
melakukan mu‘ãmalah yang berat maupun ringan. Karena syaratnya seperti 
yang ditetapkan oleh banyak ‘ulamã` bahwa batas usianya ditetntukan 
dengan balignya dan tidak memiliki kelainan mental. Hal tersebut dapat 
diungkap oleh Zaenudîn Ibrãhim dalam kitab  al-Ashbãh wa An-Nazãir 
sebagai berikut;

ْحَكاميِ َعَل َأْرَبَعةيِ  بيِيَّ َعَل َمْن َلْ َيْبُلْغ , َوُهَو فيِ اْلَ .َواْلُفَقَهاُء ُيْطليُِقوَن الصَّ
َكاليِيفيِ  َلٍف , َوَذليَِك فيِ التَّ ُل : َما َل ُيْلَحُق فيِيهيِ بيِاْلَباليِغيِ , بيَِل خيِ وَّ َأْقَساٍم : اْلَ
ْن  ميِ  : َفاتيِ  َوالتََّصُّ  . ُدوديِ  َواْلُ  , َماتيِ  َواْلَُحرَّ َباتيِ  اْلَواجيِ ْن  ميِ  : ةيِ  يَّ عيِ ْ الشَّ

ُل اْلَعْقليِ .  مُّ ْنَها : َتَ َلَياتيِ . َوميِ اْلُعُقوديِ , َواْلُفُسوخيِ , َواْلويِ
Lihat Zaeinuddin Ibrahim al-Hanafî, al-Ashbãh wa An-Nazãir 

(Kairo: Dãr al-Fikr, 1998), 221-223. 
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karena dengan semua itu seseorang mampu mengetahui 
dalil taklîf serta dapat mempertanggungjawabkan taklîf  
hukum yang dibebankan kepadanya. Jika seseorang telah 
memiliki akal sempurna, maka mereka dapat dikatakan 
mampu melaksanakan beban hukum meskipun mereka 
masih dalam kondisi anak (sabiy). Karena anak  (sabiy) yang 
sudah berakal dapat dibenarkan keimanannya kepada Allah 
dan segala perbuatannya dapat dipertimbangkan secara 
hukum.24      

Pernyataan Imãm Abú Hanîfah ini nampaknya 
berbanding terbalik dengan pendapat kebanyakan fuqahã` 
seperti Imãm Mãlik, Imãm Syafi`i, Ahmad bin Hambal 
yang menetapkan tidak sah bagi seorang anak yang masih 
usia kanak-kanak melakukan transaksi mu‘ãmalah baik yang 
bersifat ringan maupun berat. Dengan demikian, pernyataan 
unik yang telah dilontarkannya itu menjadi dasar konkret 
untuk diklaim pahamnya sangat jauh berbeda dengan 
pendapat-pendapat jumuhur ‘ulamã mazhab fiqh maupun 
‘ulamã  usúl al-fiqh.        

Keunikan fatwa yang telah dilontarkan oleh Imãm 
Abú Hanîfah tidak terhenti pada pembahasan mengenai 
kriteria subjek hukum di atas, tetapi lebih menyentuh ranah 
substansial yang wajib ada dalam transaksi mu‘ãmalah. Karena 
kebanyakan fuqahã` menetapkan bahwa rukun sebuah 
transaksi mu‘ãmalah adalah `akidain (pelaku transaksi), sigat 
(ijab dan qabul), dan ma`kúd fîh (objek transaksi). Namun, 
Imãm Abú Hanîfah tidak menjadikan subjek transaksi 
sebagai rukun sebuah transaksi, tetapi sebagai sharat nafãz 
(sharat keabsahan transaksi). Lebih jauh, ia mendeklarasikan 

24  As-Sarakhsi al-Hanafî, Usul al-Sarakhsi (Beirut: Dãr al-Kutub 
al-‘Ilmiyah, 1993), 341. 
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bahwa rukun transaksi mu‘ãmalah itu tidak harus selengkap 
pandangan mayoritas mazhab fiqh di atas, 25 tetapi dengan 
ijab qabul saja semua transaksi dapat dilaksanakan dengan 
sempurna. Menurutnya bahwa subjek dan objek hukum 
sudah terakomodasi dalam pernyataan ijab dan qabul.26

Pandangan Imãm Abú Hanîfah tersebut berseberangan 
dengan pendapat para fuqahã` lainnya. Imãm Mãlik 
menetapkan subjek hukum menjadi rukun yang pertama 
setelah ma’qúd ‘alaih dan sighat. Tiga rukun tersebut tidak 
bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, ibarat mata 
rantai yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. 
Jika salah satunya tidak ada, dapat dipastikan transaksi yang 
dilakukannya menjadi batal. Selanjutnya, keberadaan subjek 
hukum tetap eksis dalam proses pelaksanaan transaksi 
mu’ãmalah  ketika pendapat Imãm Mãlik ini diperkuat oleh 
pendapat dua Imãm lainnya, yaitu  Imãm Syafi`i dan Imãm 
Hambali. Keduanya menetapkan bahwa rukun-rukun 
transaksi atau akad mu‘ãmalah adalah tiga, yaitu subjek 
hukum (‘Âqidain), objek akad/transaksi ma’qúd ‘alaih, dan   
sighat.27 

Dalam aturan hukum Islam, subjek hukum merupakan 
unsur sentral yang menyebabkan terjadinya transaksi 

25 Az-Zarqã`, al-Fiqh al-Islãm fi Thaubihi al-Jadîd (Damaskus: 
Matãbi` Alifba` al-Adîb, 1967-1968), jilid I, 312.  Lihat juga Wahbah Az-
Zuhaili, al-Fiqh al-Islãmi wa Adillatuh, cet.  ke 3 (Damaskus: Dãr al-Fikr, 
1989), IV:94. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Shari`ah, Studi tentang 
Teori Akad dalam Fikih Mu`ãmalah (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 
2007), 95. 

26  Ibnu Hammam al-Hanafi, Fathu al-Qadîr (Bairut: Dar al-Fikr, 
1397 H), Juz II, 247. 

27  As-Sharbini, Mughnî al-Muhtãj (Mesir: al-Halabi, 1377H), Juz 
II, 3. 
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mu‘ãmalah antara satu orang dengan orang lain. Selanjutnya, 
motivasi adanya objek transaksi dan saling membutuhkan 
antar sesama manusia merupakan dasar pokok yang 
menyebabkan munculnya aktivitas  ijab dan qabul. Dengan 
demikian, persoalan subjek hukum sangat urgen untuk 
membentuk ijab dan qabul yang berimplikasi terhadap sah 
dan batalnya suatu transaksi mu‘ãmalah. Misalnya pernyataan 
yang ditetapkan oleh Imãm Syafi`i. Menurutnya, bahwa tidak 
sah hukum jual beli atau berbagai bentuk kegiatan  transaksi 
mu‘ãmalah tanpa disertai dengan ijab dan qabul. Setiap 
ucapan ijab dan qabul mengandung makna pengungkapan 
rasa setuju subjek hukum, yaitu  seorang pedagang dan 
pembeli dalam melakukan transaksi.28 

Pernyataan yang telah dilontarkan oleh sebagian 
‘ulamã`mazhab fiqh di atas, dapat diperkuat lagi dengan 
ketentuan fiqh mu‘ãmalah yang mensyaratkan bahwa subjek 
hukum merupakan unsur pokok sekaligus sebagai alat 
untuk memprosentasikan perasaan suka rela antar kedua 
belah pihak yang melakukan transaksi  mu‘ãmalah. Dengan 
demikian, pendapat ‘ulamã` ini memberikan kejelasan 
bahwa subjek hukum merupakan perkara yang tdak boleh 
dinafikan dalam transaksi mu`ãmalah. Segala aktivitas 
transaksi dapat terlaksana jika terdapat subjek hukum telah 
melengkapi syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini ad-
Dahlawî menyatakannya dalam kitab al-Musãwa tentang 

28  Ijab dan qabul merupakan  prosentasi dari semangat dua belah 
pihak atau  subjek hukum untuk melakukan aktivitas yang melahirkan hak 
dan kewajiban.  Hal itu bisa terjadi,  jika persyaratan yang telah ditentukan 
kedua belah pihak telah disetujui dengan sempurna baik akadnya, objek 
akadnya tidak diragukan, kuantitas, dan kualitasnya. Imam Ahmad bin 
Idris as-Shafi`i, al-Risãlah (Beirut: Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009), 325.    
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keberadaan subjek hukum yang harus saling merelakan 
antar satu dengan lainnya. Persyaratan tersebut sangat jelas 
seperti yang telah diungkannya berikut ini.

اْلَعاقيَِدْينيِ اضيِ  بيَِتَ ُكْوَن  يَّ َأْن  َعْقٍد  ُكلِّ  ىفيِ  ُط   ُيْشَتَ
ليِ ْالَباطيِ َعَل  َعْقًدا  َيُكْوَن  لَّ  َوَأْن 

Disyaratkan dalam setiap jual beli adanya saling menerima 
di antara subjek hukum (pelaku akad) yang melakukan 
akad, dan akad tidak dilakukan dengan cara yang batal.29

Pendapat Imãm Abú Hanîfah tersebut sangat bertolak 
belakang dengan pandangan jumuhur ‘ulamã` mazhab. 
Karena subjek hukum  bagi jumhur ‘ulamã` merupakan 
perwujudan rasa suka sama suka antara keduanya. Misalnya 
Imãm Syafi`i memberikan fatwa melalui kitab fiqhnya, tidak 
sah jual beli tanpa dilakukan oleh subjek hukum. Pendapat 
ini dapat diperkuat dengan argumen Imãm al-Mahalli 
yang menyatakan bahwa transaksi apapun yang dilakukan 
oleh seseorang hukumnya tidak sah tanpa adanya subjek 
hukum yang memprosentasikan  ijab dan qabul. Begitu 
juga dalam kitab al-wiqãyah dijelaskan bahwa jual beli sah 
dilakukan oleh subjek hukum dengan cara ijab dan qabul 
tetapi harus dengan menggunakan fi`il mãdî  (kata lampau).30 
Selain itu, diperkuat lagi dengan gagasan Imãm Mãliki 
dan Imãm Hambali yang menolak keras transaksi jual beli 
tanpa dipraktekkan oleh subjek hukum. Lebih jauh, ia 
menyatakan bahwa subjek hukum yang memprosentasikan 

29  Al-Dihlawi, al-Musawwa (Beirut: Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 
1983), 3. 

30  Ibid., 3. 
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ijab qabul harus tetap ada meskipun dilakukan dengan cara 
lain yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak yang sedang 
melakukan transaksi mu‘ãmalah.31  

Persoalan konrtoversial terus ditonjolkan kembali 
oleh Imãm Abú Hanîfah pada masa berikutnya. Realitas 
ketetapan hukum yang telah ditetapkannya tidak sedikit 
berbanding terbalik dengan pernyataannya, misalnya 
menetapkan usia mukallaf  tidak sesuai dengan ketetapan 
sebelumnya.    Hal ini dapat diperoleh dari berbagai literatur 
fiqhnya dan karangan murid-muridnya sebagai pengikut 
setia. Menurutnya, dewasa tidaknya seseorang diukur dari 
usianya yang telah genap 18 tahun dan memasuki 19 tahun.32 
Dalam kitab-kitab fiqh maupun usúl al- fiqh yang sealiran 
menjelaskan bahwa anak yang sudah mumayiz dan berakal 
dapat dengan sempurna melakukan transaksi mu‘ãmalah.33      

Bertitik tolak dari paparan persoalan di atas, terlihat 
bahwa seluruh pernyataan yang telah dilontarkan Imãm 
Abú Hanîfah sangat bertolak belakang dengan pendapat 
kebanyakan Imãm Mazhab. Khususnya dalam menetapkan 
kriteria subjek hukum terutama anak yang belum bãligh atau 
belum dewasa,  tidak dianggap sah dalam melakukan transaksi 
mu’ãmalah. Namun, pendapat mayoritas Imam Mazhab 
itu menjadi tertolak dengan memperhatikan pernyataan 
yang dilontarkan oleh Imãm Abú Hanîfah. Begitu juga, 
keteguhan pendiriannya dalam menafikan subjek hukum 

31 Ibnu Rushd, Bidãyah al-Mujtahid wa Nihãyat al-Muqtasid 
(Beirut: Dãr al-Fikr, t.t.), 149. Lihat juga az-Zuhaili, Fiqh, 99. 

32  Ibnu al-Jauzi, at-Tahqîq fi Ahãdith  al-Khilãf (Beirut: Dãr al-
Kutub al-`Ilmiyah, 1415 H),  203.

33  Musa,  Ahkãm,  66.
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yang selama ini telah ditetapkan sebagai unsur pokok 
dalam transaksi mu’ãmalah oleh mayoritas Imam Mazhab. 
Selanjutnya, keunikan pernyataan Imãm Abú Hanîfah 
nampak dipermukaan ketika ia tidak konsisten dengan 
ketetapan hukumnya. Di satu sisi, ia membolehkan anak 
yang mumayyiz34 yang berakal untuk  melakukan transaksi 
mu’ãmalah tetapi di sisi lain ia menetapkan bahwa keabsahan 
transaksi mu’ãmalah yang dilakukan oleh subjek hukum itu 
dapat ditentukan dengan usianya yang sudah menginjak 
18 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Semua 
persoalan ini menjadi pendorong minat serta semangat yang 
kuat bagi peneliti untuk melakukan pengkajian serta analisa 
mendalam tentang metodologi yang digunakan Imãm 
Abú Hanîfah dalam istinbat hukum terhadap kedudukan 
anak sebagai subjek hukum dalam melakukan  transaksi 
mu’ãmalah serta kontribusinya bagi pengembangan hukum 
Ekonomi Syari`ah. 

Subjek hukum (mahkúm ‘alaih) merupakan unsur yang 
sangat menentukan sah batalnya perbuatan hukum (mahkúm 
fîh) bahkan dapat menafikannya sama sekali. Buktinya 

34 Anak yang Mumayyiz ialah anak yang sudah mencapai usia 
mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia mengerti maksud 
kata-kata yang diucapkannya, bahwa membeli itu menerima barang, 
sedang menjual itu memberikan barang dan juga ia menegerti tentang 
rugi dan beruntung, biasanya usia anak itu sudah genap 7 (tujuh) tahun.  
Jadi kalau masih kurang dari tujuh tahun maka anak itu hukumnya 
belum mumayyiz, walaupun ia mengerti tentang istilah-istilah menjual 
dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak malahan sudah lebih 
tujuh tahun umurnya tetapi masih belum mengerti tentang jual beli dan 
sebagainya. Lihat Zakariya Ahmad Al-Barry, Al-Ahkãm al- Aulãd, alih 
bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak-anak dalam Islam, Jakarta: 
Bulan Bintang, 1997,  113.



19

dapat dicermati dari berbagai ranah hukum yang tidak bisa 
menafikan subjek hukum  seperti ‘ibãdah, siyãsah, mu’ãmalah, 
jinãyah, munãkahat, dan mawãrith. Karena semua ranah ini 
dapat terlaksana dengan sempurna jika subjek hukumnya 
telah memiliki syarat  yang sempurna. Tetapi seiring dengan 
perkembangan zaman dan lokalitas yang berbeda dapat 
mengkonstruk syarat subjek hukum harus beradaptasi 
dengan semangat perkembangan zaman itu.

Ranah hukum mu’ãmalah merupakan salah satu ranah 
yang dapat dijadikan projek ijtihad oleh fuqahã` dalam 
memproduk hukum yang lebih dinamis dan fleksibel.35 
Karena itu, tidak ironis kalau kemudian bermunculan 
masalah yang dapat membuka kran kebebasan untuk 
dilakukannya ijtihad di dalamnya seperti identitas subjek 
hukum dalam transkasi mu’ãmalah yang tidak habis-habisnya 
untuk dilakukan sebuah pengkajian. Apalagi bersentuhan 
dengan perbedaan yang dimunculkan oleh mayoritas Imam 
Mazhab dengan pernyataan yang dideklarasikan oleh Imãm 
Abú Hanîfah terkait dengan kedudukan anak sebagai 
subjek hukum dalam transaksi mu’ãmalah, setidaknya dapat 
melahirkan masalah unik untuk dilakukan pengkajian. 
Dengan demikian, buku ini lebih difokuskan  pada bahasan 
subjek hukum yang terdapat pada transaksi. Keunikannya 

35 Untuk mengukur sejauhmana fleksibelitas dari hukum 
mu`ãmalah  adalah ketetapannya selalu berubah-ubah mengikuti situasi 
dan kondisi zaman yang mengitarinya. Hal ini memberikan imflikasi yang 
sangat berarti bagi para mujtahid untuk mengklaim ijtihad tetap terbuka 
sepanjang zaman. Lihat Khaled Abou el-Fadl, Atas Nama Tuhan dari Fikih 
Otoriter ke Fikih Otoritatif, ter. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 
2004), 38. Bandingkan dengan Fazlur Rahman, Islamic Methodology in 
History (Pakistan, Islamabad: Islamic Research Institute, 1965), 149.   
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terlihat dari pernyataan Imãm Abú Hanîfah yang tidak 
sedikit kontradiktif  dengan pandangan kebanyakan  Imam 
Mazhab terutama dalam mengistinbat kedudukan anak 
sebagai subjek hukum dalam transaksi mu‘ãmalah sehingga 
diharapkan dapat terungkap kajian mengenai produk istinbat, 
metode kajian, dan kontribusinya bagi pengembangan 
hukum Islam. 

Dalam pengkajiannya, penulis menggunakan teori yang 
relevan seperti mukallaf36 yang selama ini didengungkan 
mayoritas fuqaha sebagai dasar memproduk hukum 
khususnya legalitas formal subjek hukum. Selain itu, metode 

36  Mukallaf adalah orang yang telah layak untuk dibebankan 
hukum dan beban hukum itu sering sebut sebagai taklîf َتْكِلْيُف)). Dengan 
demikian,  taklif adalah penetapan beban atas penerima titah (al-mukhattab). 
Dalam arti lain, taklif ialah tuntutan yang mengandung pembebanan dan 
keperberatan َمَشقٌَّة)  ). Dari pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa 
taklîf ialah Khitab syara> yang isinya tuntutan  (َطَلٌب) yang mengandung 
pembebanan atas penerima khitãb (al-mukhattab). Unsur-unsur yang 
terkandung dalam konsep atau pengertian taklîf tersebut ialah: titah syarã> 
(khitãb al-Sharã>), penerima titah (al-mukhattab), dan pembebanan (al-
kalfah).  Titah sharã> ialah khitãb Allah yang isinya tuntutan untuk (harus) 
dilakukan, untuk ditinggalkan, untuk dilakukan atau ditinggalkan dengan 
kapasitas yang sama.  Penerima titah itu (al-Mukhãtab) ialah pihak yang 
tidak bisa menghindar untuk menerima dan melaksanakan tuntutan yang 
terkandung dalam khitãb itu. Sedang pembebanan ialah bahwa, tuntutan 
khitãb itu mempunyai kekuatan memaksa, dan karena kekuatan itulah 
maka tuntutan khitãb menjadi beban yang harus ditanggung atau dipikul 
oleh pihak penerima khitãb.  Dari ketiga unsur tersebut dapat ditentukan 
bahwa, persoalan yang berhubungan dengan karakter amaliyahnya, 
hukum-hukum sharã> meliputi persoalan-persoalan taklîf, mukallaf, dan 
hukum-hukum taklîfî. Lihat ‘Alî ibn Muhammad al-Jurjãni, Kitãb al-
Ta’rîfat, Singapura: al-Haramain, t.t), 65. Bandingkan dengan Wahbah al-
Zuhaili, Usúl Fiqh, 141.
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istinbath hukum yang bersifat tekstual37 dan kontekstual38 
menjadi bagian penting dalam memperkuat analisis 
identitas metodologi yang digunakan Imãm Abú Hanîfah 
dalam menetapkan kedudukan anak sebagai subjek hukum 
dalam transaksi muamalah. Begitu juga dengan metodologi 
kajian yang diketengahkan dalam buku ini setidaknya dapat 
memahami pola pemikiran Imãm Abú Hanîfah terkait 
dengan fiqh yang diproduknya.        

  Buku ini berusaha mengungkap teori atau produk 
hukum fiqh dari para fuqahã terutama aliran Hanafiyah 
yang membahas tentang mahkúm `alaih/subjek hukum baik 
dari kitab kitab usúl al-fiqh maupun fiqh mu’ãmalah.  Dengan 
demikian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

37 Metode istinbãt tekstual atau lughawiyah merupakan metode 
istinbãt yang tidak kalah pentingnya untuk digunakan oleh para fuqahã`. 
Adapun basis pendekatan ini seperti yang diungkapkan Ahmad Hafidh 
adalah analisis lafaz dengan tolok ukur teori kebahasaan, baik melalui 
teori bahasanya atau linguistiknya sendiri, maupun teori pemaknaannya. 
Hal itu dilakukan karena tidak semua teks al-Qur`ãn dan as-Sunnah dapat 
secara langsung dipahami sebagai ketetapan hukum seperti apa adanya 
dan kemudian digunakan untuk menetapkan status hukum tindakan 
mukallaf, tetapi ada juga sebagian teks dari kedua sumber hukum itu 
yang belum jelas penunjukan maknanya. Ahmad Hafidh, Meretas Nalar 
Syari`ah Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam 
(Yogyakarta: Teras, 2011), 63.

38 Studi hukum Islam dengan pendekatan kontekstual ini 
menekankan pada dimensi ma`qúl. Pilihan ini digunakan oleh fuqahã` 
karena didasarkan pada realitas kultur masyarakat yang harus membutuhkan 
akal sebagai dasar untuk pertimbangan istinbãt hukum Islam. Dengan 
fenomena ini, selanjutnya As-Shatibi menyebutnya sebagai kaum al-
muta`ammiqîn fi al-qiyãs (kelompok yang amat gemar melakukan qiyas 
atau analogi).  Adapun dasar kuat muncul pendekatan kontekstual ini 
adalah apa yang disebut ‘ulamã`  usúl al-fiqh sebagai ta`lîlî,  istislãhi, 
dan istihsãni. Danusiri, Efistemologi Syara` Mencari Format Baru Fiqh 
Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 59-60.  
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normatif  usúl fiqh, yaitu kajian yang berbekal pengetahuan 
usúl al-fiqh (metodologi pemikiran hukum Islam) dengan 
menekankan pada aspek maslahah, maqãsid sharî`ah, dan 
sosiologis serta bertujuan untuk menunjukkan proses 
pemikiran hukum Islam dan metode istinbat hukum yang 
digunakan Imãm Abú Hanîfah  dalam berbagai kitab at-
Turath yang telah membahas istinbãt hukumnya tentang 
kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam praktek 
transaksi mu‘ãmalah.    
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Bab 1
KONTEKS SOSIAL PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

 IMÂM ABÚ HANÎFAH

A. Biografi Imâm Abú Hanîfah

Menurut sejarahnya Imâm Abú Hanîfah 
lahir di Kufah pada tahun 80 H. Nama 
lengkapnya adalah Nu’mân bin Thâbit 

bin Zútî. Ia hidup pada saat suksesi politik di dunia Islam 
terjadi, yaitu berpindahnya kekuasaan kekhalifahan dari 
Bani Umayah ke tangan Bani Abbashiyyah. Ia hidup di 
akhir pemerintahan Bani Umayyah dan di awal kekuasaan 
Bani Abbasiyah.1 Meskipun hidup di antara dua kubu 
yang berbeda itu, Imâm Abú Hanîfah tetap eksis dalam 
kapasitasnya sebagai seorang imâm mujtahid yang berusaha 
memberikan bimbingan dan pencerahan kepada umat 
terutama dalam bidang keagamaan (fiqh al-Islâm).

1  Muhammad Abû Zahrah, Târîkh al-Mazâhib al-Islâmiyah, Juz 
II (Kairo: Dâr al-Fikr, tt), 130. Lihat juga Muhammad Yusúf Músa, al-
Madkhal li Dirâsah al-Fiqh al-Islâmi (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy,tt), 
139.
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Imâm Abú Hanîfah lahir dari keluarga pedagang. 
Selanjutnya, ia mempertahankan tradisi nenek moyangnya 
itu sehingga dalam perkembangan selanjutnya ia tergolong 
hartawan yang dermawan. Kualifikasi keilmuannya bukan 
hanya bersifat teoretis, tetapi ilmu yang terkait dengan 
kegiatan keduniaan dan transaksi hubungan antara 
sesama  secara praktis  terus mengalami perkembangan 
dengan baik. Perjalanan waktu yang sangat panjang dalam 
mempraktekkan transaksi perdagangan dan keuangan di 
masanya setidaknya dapat membantunya dalam  menyusun 
fiqh Islam.

Imâm Abú Hanîfah sebagai pendiri mazhab Hanafî 
telah memberikan “warna” dalam penetapan hukum Islam 
dengan pola pikir tersendiri melalui operasioanlisasi kekuatan 
nalar sehingga ia dikenal dengan ahl al-ra’y.2 Kecerdasan 
yang dimilikinya membuat dirinya berani berijtihad dalam 
menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di tengah-
tengah masyarakat. Dalam upaya penyelesaian masalah, ide-
ide yang disampaikannya tentang suatu nampak sekali sisi 
rasionalitasnya. Dalam mengemukakan pendapat, terutama 
yang berkaitan dengan persoalan yang menyangkut praktek 

2  Isu Rasional yang dimunculkan oleh Imâm Abú Hanîfah mendapat  
respons variatif dari kalangan ‘ulamâ` dan masyarakat. Salah satu “ulamâ” 
yang menganggapnya sebagai ahli bid`ah atau paham yang dibawanya 
telah menyeleweng dari ajaran Islam adalah Imam Auza`î. Akan tetapi, 
setelah bertemu dengan Imâm Abú Hanîfah respon Imam Auza`î berubah 
seratus delpan puluh derajat menjadi respon positif bahkan menyanjung 
kedalaman ilmu yang dimiliki Imâm Abú Hanîfah. Lihat Mun`im A. Sirry, 
Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 
63-64. Bandingkan dengan Ngainun Naim, Sejarah Pemikiran Hukum 
Islam (Yogyakarta: Teras, 2009), 79. 



25

ibadah dan mu`âmalah, ia lebih melihat kondisi objektif  
masyarakat yang dihadapinya.

Imâm Abú Hanîfah adalah seorang imam mujtahid 
yang sangat warâ` dan memiliki perilaku yang terpuji di 
kalangan umat. Kewara`annya dapat dilihat dari penjelasan 
Khudari Beak tentang penolakannya ketika ditawarkan 
sebuah jabatan mulia, yaitu hakim pengadilan agama di 
masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Karena Imâm 
Abú Hanîfah enggan menerima jabatan itu, pihak kerajaan 
memutuskan agar Imâm Abú Hanîfah dihukum. Saat 
inilah Imâm Abú Hanîfah memperotes kebijakan raja yang 
dianggapnya kurang bijak dengan statemennya sebagai 
berikut.

Apabila kami pahami secara mudah, kami hampir tidak 
memahami keengganan untuk menjabat sebagai pengadilan 
kemudian didera.  Karena mendera dengan cemeti adalah 
perkara yang terlalu merendahkan,  seharusnya tidak boleh 
dilakukan oleh yang tidak profesional untuk dibebankan 
kepada seseorang yang memangku jabatan hakim. Kami 
tidak menduga bahwasanya dalam hati amîr al-mu`minîn 
terdapat dendam yang membawanya untuk melaksanakan 
hukuman itu. Namun, kami sadar bahwa penawaran seperti 
itu tujuannya untuk menguji orang yang ditawari sehingga 
diketahui kadar kesetiaannya terhadap negara. Karena 
ulama itu menurut zahirnya enggan memangku tugas 
pemerintahan yang tidak disenangi agar tidak memberikan 
kekacauan dalam menjalaninya.3

3  Penolakan Imâm Abú Hanîfah atas jabatan hakim agung lebih 
disebabkan karena keinginannya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan 
Bani Umayyah yang ternyata dikemudian hari penuh dengan gejolak dan 
penindasan. Khudori Bik, Târîkh Tashrî` al-Islâm, terj., Muhammad Zuhri 
(Semarang: Darul Ikhya Indonesia, 1980), 408-409. Bandingkan dengan 
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Ujian yang dihadapi oleh Imâm Abú Hanîfah tersebut 
tidak menurunkan semangat umat untuk mengikuti hasil 
ijtihadnya, bahkan semakin berkembang  di berbagai belahan 
Timur Tengah waktu itu. Pemahaman keagamaan yang 
dilahirkannya tidak hanya dilatarbelakangi oleh motivasi 
umat yang terus mendalami hukum agama,4 tetapi juga 
semangat khalifah Abbasyiah dalam  menjadikan Mazhab 
Hanafi sebagai mazhab mayoritas.5 Lebih dari itu, sebagai 

Mustafa al-Maraghi, Fathu al-Mubîn fi Tabaqât al-Usuliyyîn, ter., M. 
Imam Azis (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 75. 

4  Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan 
abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk 
dalam periode Kemajuan Islam Pertama (700-1000). Seperti periode 
sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat 
ijtihâd yang tinggi di kalangan “ulamâ”, sehingga berbagai pemikiran 
tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini 
tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu 
pengetahuan umum lainnya.  

5  Dinasti Abbasiyah (132 H./750 M.-656 H./1258 M.) yang naik 
ke panggung pemerintahan menggantikan Dinasti Umayyah memiliki 
tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah 
terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Para penguasa awal Dinasti 
Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihâd dalam 
mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan sosial yang semakin 
kompleks. Perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap fiqh, misalnya, 
dapat dilihat ketika Khalifah Harún ar-Râshid (memerintah 786-809) 
meminta Imam Mâlik untuk mengajar kedua anaknya, al-Amîn dan 
al-Ma’mûn. Di samping itu, Khalifah Harún ar-Râshid juga meminta 
kepada Imam Abû Yusûf untuk menyusun buku yang mengatur masalah 
administrasi, keuangan, ketatanegaraan, dan pertanahan. Imam Abû Yusúf 
memenuhi permintaan khalifah ini dengan menyusun buku yang berjudul 
al-Kharaj. Ketika Abú Ja’fâr al-Manshûr (memerintah 754-775) menjadi 
khalîfah, ia juga meminta Imam Mâlik untuk menulis sebuah kitab fiqh 
yang akan dijadikan pegangan resmi pemerintah dan lembaga peradilan. 
Atas dasar inilah Imam Mâlik menyusun bukunya yang berjudul al-
Muwata’. Lihat Mustafa al-Maraghi, Fathu al-Mubîn.78. 
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pedoman negara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan 
keagaman dalam masyarakat muslim kala itu.

Imâm Abú Hanîfah sebagai pendiri Mazhab Hanafî 
merupakan ‘ulamâ karismatik yang sangat ahli dalam 
bidang fiqh. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan 
yang dilontarkan oleh Imâm Syafi`i bahwa masyarakat 
muslim sangat berhutang budi pada Imâm Abú Hanîfah. 
Hal ini sebagai salah satu bukti keandalannya dalam 
bidang fiqh. Lebih jauh, Zufâr bin Huzail menceritakan 
pernyataan yang telah disampaikan Imâm Abú Hanîfah 
ketika gurunya Hamad bin Sulaimân merespons jawaban 
seorang perempuan yang datang kepadanya untuk 
menanyakan tentang bilangan atau jumlah kebolehan 
laki-laki menceraikan istrinya. Dengan tegas Hamad bin 
Sulaimân menjawab pertanyaan perempuan tersebut dengan 
mengeluarkan fatwa,   “Laki-laki dapat menceraikan istrinya 
dalam keadaan suci sebanyak satu kali”. Kemudian biarkan 
ia melewati dua kali masa haid. Jika telah selesai bersuci, dia 
boleh menikah lagi”.6 Setelah mendengar jawaban dari sang 
guru, maka sejak itu pula Imâm Abú Hanîfah bersemangat 
dalam mendalami ilmu fiqh kepada Hammad bin Sulaiman 
dan sukses menjadi Imâm Mujtahid untuk menggantikan 
guru tercintanya Hammad bin Sulaimân. Selama berguru, 
Imâm Abú Hanîfah mendapat kesan baik dari gurunya, 
yaitu sebagai murid yang sangat cerdas. Buktinya dapat 
diketahui dari kepercayaan Hammad bin Sulaimân kepada 
Imâm Abú Hanîfah untuk menggantikannya sebagai guru 
jika berhalangan.7   

6  “Ibid”, 73.  
7  “Ibid”, 75.  
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Selain ahli dalam bidang fiqh, Imâm Abú Hanîfah 
juga mendalami ilmu kalam, ilmu shari`at, retorika, nahwu, 
sastra Arab, dan hadith. Keahliannya dalam bidang ilmu 
agama tidak diragukan lagi ketika keaksian Imâm Syafi`i 
yang didukung kuat oleh Imâm al-Shuyútî dengan sebuah 
pengakuan bahwa Imâm Abú Hanîfah adalah orang yang 
diberitakan oleh Nabi saw. seperti yang diberitakan oleh 
Bukhari dan Muslim. Nabi saw. telah bersabda, “Kalau saja 
ilmu pengetahuan digantungkan di atas bintang di langit, 
nisacaya akan dapat digapai oleh seorang laki-laki dari 
Persia”.8

Imâm Abú Hanîfah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk 
mendalami fiqh dan hadîth sebagai nilai tambah dari apa 
yang ia peroleh di Kufah. Beliau pernah tinggal di Makkah 
selama enam tahun pada saat beliau mendapat tekanan 
politik dari Yazid bin Umar bin Humairah sewaktu menjadi 
khalifah Bani Umayyah.9 Sepeninggal Hammad, majlis 
Madrasah Kufah sepakat mengangkat Imâm Abú Hanîfah 
sebagai kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak 
mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya 
itu merupakan dasar utama dari pemikiran Madzhab 
Hanafî yang dikenal sekarang ini. Hal itu terjadi karena 
beliau hidup dalam lingkungan ilmu, ia sering menghadiri 
majlis-majlis para ‘ulamâ’ dan mempelajari manhaj-manhaj 
itu. Di samping itu, ia juga belajar kepada ‘ulamâ’-‘ulamâ’ 
lain di masa hijrahnya ke Mekkah dan Madinah, sehingga 
guru-gurunya itu terdiri atas berbagai golongan. Ada yang 

8  “Ibid”, 74.  
9  Ahmad al-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam 

Madzhab,terj., Munawar Khalil   (Jakrata: Amzah, 2004), cet. 4, 35.
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dari golongan Jama’ah, golongan Ahlu al-Hadîth dari murid-
murid Ibn Abbas, dari golongan Zaidiyah, Ja’fariyah, dan 
Ismailiyah.10  

Adapun para ulama yang pernah beliau datangi 
untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang, 
kebanyakan dari mereka adalah dari golongan tâbi’in 
(orang-orang yang hidup di masanya kemudian setelah 
para sahabat Nabi), diantara para ‘ulamâ’ yang terkenal itu 
adalah  Imâm Ata’ bin Abî Rabbah (wafat tahun 114 H) 
dan Imâm Nâfi’ Maulâ Ibn ‘Umar (wafat tahun 117 H). 
Ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal 
adalah Imâm Hammad bin Abî Sulaimân (wafat tahun 120 
H), Imam Abú Hanîfah berguru ilmu fikih kepada beliau 
dalam kurun waktu 18 tahun. Imam Abú Hanîfah juga 
belajar tajwid dari Idris bin ‘Asir.11 Para guru Imâm Abú 
Hanîfah yang lainnya adalah : Imâm Muhammad Al-Bâqir, 
Imâm ‘Ady bin Thâbit, Imâm Abdurrahmân bin Hamzah, 
Imâm Amr bin Dinar, Imâm Manshúr bin Mu’tamir, Imâm 
Syu’bah bin Hajjaj, Imâm ‘Ãshim bin Abin Najwad, Imâm 
Salâmah bin Kuhail, Imâm Qatadah, Imâm Rabi’ah bin 
Abdurrahmân, dll. Dan di antara guru-guru Imâm Abú 
Hanîfah yang terkenal adalah : Anas bin Mâlik, Abdullah 
bin Hârith, Abdullah bin Abi Awfâ, Wathilah bin Al-Asqâ`, 
Ma’qil bin Ya’sar, Abdullah bin Anis, dan Abu Thafâil (Amir 
bin wathilah).12  

10bTengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok 
Pegangan Imam Mazhab (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet.I, 
448-449.

11  Ahmad al-Syurbasi,Sejarah., 441.
12  http://darmawan.blog.ayogaul.com/posts/3892_Biografi-Imam-

Hanafi.html di akses pada tanggal 02 Juni 2009.
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Selanjutnya, di antara murid-murid Imâm Abú Hanîfah 
yang menekuni ilmu pengetahuan kepadanya dan yang 
dikenal di kalangan sejarah Islam antara lain adalah: Imâm 
Abú Yusuf  Ya’qub bin Ibrâhim Al-Ansari, (lahir tahun 113 
H ). Imâm Muhammad bin Hasan bin Farqad Al-Shaibani 
(132-189 H). Imâm Zafar bin Hudzail bin Qais (110-158 H). 
Imâm Hasan bin Ziyâd Al-Luluy (Wafat tahun 204 H).13 

Dari sekian banyak guru dan murid Imâm Abú Hanîfah, 
namun tidak ditemukan satu kitab pun dalam bidang fikih 
yang telah diterbitkan atau ditulis oleh Imâm Abú Hanîfah 
sendiri. Akan tetapi, murid-muridnya yang membukukan 
pendapat-pendapat Imâm Abú Hanîfah tersebut. Menurut 
penelitian ‘ulamâ` Kitab Musnad yang digolongkan kepada 
kitab Imâm Abú Hanîfah adalah kitab yang bukan hasil 
karya Imâm Abú Hanîfah sendiri melainkan catatan-catan 
Imâm Abú Hanîfah yang dikumpulkan oleh muridnya dan 
dijadikan sebagi kitab. Murid yang mengumpulkan catatan-
catatan Imâm Abú Hanîfah tersebut adalah Muhammad 
ibn al-Hasan, yaitu  kitab al-Atsar oleh Abú Yúsuf  (113 
H-182).14 Dari penjelasnan tersebut dapat ditarik sebuah 
gambaran bahwa beliau adalah orang yang sangat mahir 
dalam berbagai bidang keagmaan. 

Kesaksian para fuqahâ` dan ahli hadis terhadap 
kemahiran Imâm Abú Hanîfah dalam berbagai ilmu agama 
termasuk dalam bidang ilmu hadith adalah Imâm Anas bin 
Mâlik. Ia diminta pendapatnya tentang identitas keilmuan 
Imâm Abú Hanîfah, ia mengatakan bahwa “subhânallah 
saya tidak pernah bertemu seperti dia. Andaikata saja ia 

13  Ibid.
14  M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok., 457-458.
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mengatakan, pilar ini terbuat dari emas, niscaya ia akan 
membuktikannya melalui penalaran metodenya”. Lebih 
jauh Abú Yúsuf  memberikan pengakuan bahwa Imâm Abú 
Hanîfah adalah orang yang sangat ahli dalam menafsirkan 
hadith, ia sangat cermat dan kritis dalam menilai kesahihan 
suatu hadith.15   

Meskipun berbagai disiplin ilmu agama telah ditekuni, 
Imâm Abú Hanîfah tidak membuat dirinya sebagai seorang 
yang ahli dan luar biasa dalam menyelesaikan persoalan, 
justru dengan banyaknya ilmu yang dikuasainya menjadikan 
keperibadiannya menjadi pribadi yang sangat sederhana. 
Hal ini terbukti dari keberanaiannya menolak untuk 
menduduki jabatan tertentu pada pemerintahan Gubernur 
Iraq Ibnu Hubairah, yaitu Marwân bin Muhammad.  
Sikap menolak yang dimunculkannya berujung terhadap 
kebencian sang Gubernur, sehingga Imâm Abú Hanîfah 
harus rela menanggung akibatnya meski sangat pahit yang 
ia rasakan. Setelah dikeluarkan dari penjara, Imâm Abú 
Hanîfah berhijrah menuju kota Makkah untuk mendapatkan 
keamanan serta menambah wawasan ilmu agamanya. 
Selanjutnya, pada pemerintahan Abú Ja`far bin Mansúr, dia 
kembali ke Kuffah, dan mendapatkan penghargaan berupa 
hadiah sebesar 10.000 dirham dan seorang pembantu. 
Namun, pemberian ini ia tolak mentah karena ingin 
membuktikan dirinya sebagai pribadi yang tetap bersih dari 
sogokan.16 

Semua ujian yang telah dihadapi oleh Imâm Abú 
Hanîfah di atas tidak membatalkan semangatnya untuk 

15  “Ibid”, 74.  
16  “Ibid”, 75.  



32

terus mengkaji, mendalami, dan mengembangkan ilmu-ilmu 
agama termasuk ilmu fiqh. Menurut pandangan sejarawan,  
kedalaman ilmunya dalam bidang agama termasuk fiqh dapat 
mengantarkannya sebagai seorang guru yang melahirkan 
‘ulamâ besar yang cukup berpengaruh di daerahnya. Masih 
banyak riwayat maupun biografi Imâm Abú Hanîfah yang 
menarik untuk dikaji, baik dari sisi keagamaan, hukum, 
sosiologi, dan antropolgi. Namun, seiring dengan usia yang 
sudah semakin senja produk pemikiran-pemikiran fiqhnya 
tidak lagi seperti pada masa-masa produktif  yang setiap 
saat menyelesaikan persoalan dengan fiqihnya. Meskipun 
demikian,  beliau telah berhasil menyuguhkan sebuah fiqh 
yang luhur. Mazhab beliau tersebar mulai dari Mesir, Sham 
hingga Romawi, Iraq, termasuk daratan India dan China, 
Turki, Suriah, Afganistan, Turkistan, India, Lebanon.17 
Akhirnya pada tahun 150 H, Imâm Abú Hanîfah dipanggil 
oleh Yang Maha Kuasa di Bagdad dan dimakamkan di 
sana. 

B. Realitas Sosial Politik di Kufah 
Kondisi sosial politik yang berkembang di tempat 

tertentu sangat mempengaruhi corak pemikiran tokoh-
tokoh tertentu pula. Oleh karena itu, wujud sosial politik 
yang terjadi di Kufah menjadi suatu bahasan yang inti 
untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap 
pemikiran yang dikembangkan oleh Imâm Abú Hanîfah 
yang telah bermuqim di tempat ini.  Menurut sejarah yang 
dikumandangkan oleh Abu Zahrah, Imâm Abú Hanîfah 

17  Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Mazhab 
(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 149. 
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hidup pada dua orde dinasti yang berkuasa, yaitu Dinasti 
Umayyah dan Dinasti Abasiyah. Kehidupan Imâm Abú 
Hanîfah lebih banyak dihabiskan di waktu pemerintahan 
Dinasti Umayyah meski sebagian kecil dari jumlah usia 
dihabiskan juga pada pemerintahan Dinasti Abasyiah. 

Realitas soial politik dalam perebutan kekuasaan pada 
masa pemerintahan Dinasti Umayyah tidak bisa terelakkan. 
Bukti konkretnya dapat dicermati dari perubahan pola 
pemerintahan dari demokratis menjadi monarkhi. Pemilihan 
khalifah pada masa Khulafa` Rasyidin lazim dilakukan 
dengan rekomendasi khalifah sebelumnya. Namun, karena 
dominasi politik Dinasti Umayyah untuk mempertahankan 
kekuasaannya, praktik politis semisal arbitrase (tahkîm) 
dalam peperangan antara dua kubu (Ali dan mu`awiyah)  
menjadi alat yang strategis untuk memenangkan hasratnya 
sebagai khalifah.18 

18  Sejarah mencatat, paling tidak, dua perang besar pada masa ini, 
yaitu perang Jamal (Perang Unta) yang terjadi antara Ali dan Aisyah yang 
dibantu Zubair bin Awwam dan Talhah bin Ubaidillah serta Perang Siffin 
yang berlangsung antara pasukan Ali melawan tentara Muawiyah bin Abú 
Sufyan. Faktor penyulut perang Jamal ini disebabkan oleh kebijakan Ali 
tidak mau menghukum para pembunuh Usman. Ali sebenarnya ingin sekali 
menghindari perang dan menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun, 
ajakan tersebut ditolak oleh Aisyah, Zubair, dan Talhah. Zubair dan 
Talhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan 
dan dikirim kembali ke Madinah. Bersamaan dengan itu, kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan Ali semasa memerintah juga mengakibatkan 
timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah bin Abu 
Sufyan, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi--di masa 
pemerintahan Khalifah Usman yang merasa kehilangan kedudukan dan 
kejayaan. Perselisihan yang terjadi antara Ali dan para penentangnya 
pun menimbulkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam, seperti Syiah, 
Khawarij, Murjiah, Muktazilah, Asy’ariyah, Maturidiyah, Ahlussunah wal 
Jamaah, Jabbariyah, dan Kadariah. Harun Nasution, Teologi Islam Aliran 
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Selain pristiwa tahkîm terdapat juga kempanye hitam 
yang lazim disebarkan oleh Umayyah dengan menghina, 
merendahkan, dan menjelekkan nama baik dari sosok seorang 
Ali bin Abi Talib menantu Rasulullah. Bahkan, pada momen-
momen yang sangat tidak etis untuk dipratekkan, justru 
dipraktekkan oleh kubu Mu`awiyah seperti menjelekkan 
sahabat Rasulullah Ali pada penyampaian khutbah-khutbah 
jum`at, majlis ta`lim, dan pertemuan tertentu. Hal itu, tidak 
sekali atau dua kali dilakukan oleh kubu Mu`awiyyah bahkan 
menjadi tradisi yang berkelanjutan yang dipelopori oleh 
Mu`awiyah bin Abi Sufyan sampai pada kepemimpinan 
Umar bin Abdul Aziz. Pengalaman ini berujung konflik 
yang berkepanjangan antara kubu Muawiyyah dan Ali bin 
Abi Talib. Bahkan kondisi keamanan dan ketentraman yang 
mesti ditegakkan berujung peperangan sengit antarkedua 
belah pihak. 19  

Fenomena inilah kemudian menjadi cikal bakal 
munculnya aliran atau kelompok yang pro dan kontra 
terhadap kejadian peperangan itu. Kelompok yang pro 
terhadap kubu Ali bin Abi Talib segera membentuk aliran 
yang mengatasnamakan diri pembela Ali dan sampai saat 
ini terekam dalam sejarah dengan sebutan aliran Syi`ah. 
Selanjutnya, kubu yang menolak tidak segan mendirikan 

Aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: Universitas Indonesia 
Press, 2006),                    70-71. 

19  Begitulah suasana politik terjadi di kalangan kaum muslimin. 
Semua itu dilakukan karena ingin mempertahankan tokohnya menjadi 
khalifah. Lihat fenomena ini pada faktor pendorong lahirnya aliran dan 
pemahaman umat pada Muhammad ibn Abd al-Karim al-Shahrashtani, al-
Milal wa al-Nihal, terj Asywadie Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.), 
Juz I, 03. 
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kelompok yang keluar dari peristiwa tahkîm tersebut dan 
diabadikan dalam sejarah sebagai aliran Khawârij. Namun, 
ada juga kubu demokratis yang tidak terlalu menolak 
maupun melibatkan diri terhadap perseteruan itu, aliran 
ini disebut dalam sejarah sebagai aliran Asy`ariyah dan 
Maturudiyyah.20

Inisiatif  politk yang telah dilaksanakan oleh para 
dedengkot Dinasti Umayyah bertujuan untuk menanamkan 
sikap fanatisme umat terhadap suku yang dianutnya. Faktor 
ini setidaknya mengkonstruksi Abu Zahrah mengungkap 
realitas Arab ketika itu yang terlalu membanggakan warisan 
Arab pra Islam. Diperkuat lagi dengan pernyataan Mawalli 
bahwa fanatisme umat pada masa pemerintahan Dinasti 
Umayyah terlalu berlebihan, bahkan sampai pada tingkat 
memarginalkan golongan non Arab dengan memangkas 
hak-hak mereka. Dengan demikian, sangat benar kalau 
kemudian Mawalli menyanksikan sikap fanatisme mereka 
dengan merujuk pada doktrin Islam yang menyatakan 
bahwa semua manusia memiliki derajat dan kedudukan 
yang sama di hadapan Allah, kecuali yang membedakannya 
adalah tingkat ketaqwaan bukan nasab, jabatan, dan 
harta. Meskipun demikian, pejabat pemerintahan Dinasti 
Umayyah tetap eksis merampas hak-hak mereka misalnya 

20  Kalangan ‘ulamâ` menyebutkan bahwa  akibat dari peristiwa 
politik tersebut umat Islam terpecah menjadi beberapa aliran. Ada yang 
mengatakan 18, ada yang berpendapat 20, dan ada juga yang menyebutnya 
lebih banyak dari yang telah disebut itu. Ibid., 4. Bandingkan Muhammad 
Ali Subulih, al-Faraq bain al-Firaq (Kairo: Dâr al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 
1997), 7-15. 
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dalam pembagian harta rampasan perang yang tidak adil, 
mereka selalu mengabaikan syari`at Allah.21 

Begitulah gambaran kondisi sosial politik pemerintahan 
Dinasti Umayyah yang sangat kontroversial. Artinya, segala 
aktivitas yang seharusnya ditinggalkan justru dijadikan 
sebagai tradisi yang harus dita`ati oleh umat. Kesuksesan 
segala urusan selalu diukur oleh keberhasilan dedengkot 
Dinasti Umayyah dalam memperjuangkan bidang kehidupan 
yang selalu merujuk pada tradisi pra Islam. Para umat tidak 
diperbolehkan mengajukan kritikan terhadap pemerintahan, 
meskipun berpontensi dapat melahirkan kemaslahatan bagi 
umat. Pada pemerintahan ini juga menjadi puncak terjadinya 
kemunduran khazanah Islam, tak terkecuali kemunduran 
perkembangan hukum Islam.22     

Setelah Dinasti Umayyah digulingkan Abbasiyah, Kufah 
tidak lagi  menjadi pusat pemerintahan. Penguasa Abbasiyah 
lebih memilih membangun kota Baghdad. Alasannya, Kufah 
merupakan pusat kekuatan Syiah yang juga merupakan 
lawan politik Abbasiyah. Meski terpinggirkan secara politik, 
perkembangan aktivitas peradaban terus berkembang di 
kota itu. Bahkan, sejarah mencatat Kufah merupakan kota 
yang terkenal sebagai pusat politik, peradaban dan pusat 
lahirnya doktrin Syi’ah. Kufah juga menjadi pusat gerakan 
ilmiah yang besar. Sederet ulamâ` terlahir di Kufah antara 
lain; Syuraih bin Amir, Asy-Sya’bi, An-Nakhai, dan Sa’id 
bin Jubair.23 

21  Muhammad Abú Zahrah, Abú Hanîfah Hayâtuhu wa `Ashruhu 
wa Arâuhu wa Fiqhuhu (Mesir: Dâr al-Fiqr al-‘Arabi, t.t.), 7.

22  Ibid., 7. 
23  “Ibid”.
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Gerakan ilmiah itu terus berkembang dan melahirkan 
Abú Hanîfah bin Nu’man Al-Kufi atau Imâm Abú 
Hanîfah. Di kota ini juga Imâm Abú Hanîfah mendirikan 
sekolah Sunni yang paling terkenal di dunia. Selain itu, 
gerakan ilmiah juga dapat dibuktikan dari seorang tokoh 
sekte Syi`ah terkemuka di kota ini, yaitu Muhammad Al-
Baqir dan anaknya Jafar Al-Sadiq dengan hukum-hukum 
yang dibuatnya di Madinah.24 Pada dekade pertama Islam, 
Kufah begitu terkenal dalam literasi dan politik. Pada 
masa kejayaannya, kota yang terletak 170 km di selatan 
Bagdad itu, bahkan pernah menjadi pusat administrasi 
pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 
M. Ali memindahkan ibu kota di Madinah ke Kufah lantaran 
alasan politik.25 Sejak itulah, kota itu menjadi basis kekuatan 
pendukung Ali dan keluarganya. Dukungan terhadap Ali itu 
kemudian melahirkan Syi`ah. Pergolakan politik pada masa 
pemerintahan Ali telah membuat Kufah menjadi semacam 
pusat militer. Kota itu menjadi saksi terjadinya Perang Jamal 
atau Perang Unta (656 M) antara Ali bin Abi Thalib dengan 
Siti Aisyah.26

Di masa Dinasti Umayyah, Kufah kerap menjadi 
sumber pemberontakan pengikut Syiah. Pada 680 M, putera 
Ali yang juga cucu Rasulullah saw, Husein meninggal di 
Karbala. Menjelang keruntuhan Dinasti Umayyah, Kufah 
merupakan motor penggerak dakwah Dinasti Abbasiyah. 

24  “Ibid”. 
25  Shahrashtani, al-Milal wa al-Nihal, 5. 
26  Ibid., 6. 
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Di Masjid Kufah, Khalifah pertama Abbasiyah dilantik 
pada tahun 749 M.27

Suasana perpolitikan yang terjadi di kota Irak pada 
umunya dapat  menjadikan Dinasti Abasiyyah lebih leluasa 
merealisasikan kebijakan pemerintahannya yang selalu pro 
rakyat. Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya, 
Dinasti Abasiyah berbeda dengan kondisi yang ada pada 
pemerintahan Dinasti Umayyah. Umat Islam merasakan 
aman dan tentram pada pemerintahan ini. Para ahli sejarah 
membayangkan kondisi kehidupan umat pada masa ini 
ibarat hujan yang turun setelah mengalami kemarau panjang 
dan ibarat orang sakit kronis didatangkan dokter. Semua 
umat merasakan kebebasan untuk memberikan saran dan 
pendapat terhadap penguasa, tak terkecuali para fuqahâ` 
mendapat kesempatan yang leluasa dalam memberikan kritik 
dan saran terhadap pemerintahan. Namun, kebebasan itu 
menjadi terhenti di tengah jalan karena naiknya Abî Ja`fâr 
sebagai raja. Pemerintahannya banyak dirasakan masyarakat 
tidak adil, bahkan penindasan dan diskriminasi menjadi 
bagian dari kebijakan yang tidak bisa ditinggalkannya.28    

C. Wujud Sosial Keagamaan di Kufah 
Dalam sejarah bahwa kota Kufah merupakan sebuah 

kota di Iraq yang masyhur dengan sebutan kota yang 
umatnya mudah menerima perubahan dan perkembangan 
ilmu pengetahuan. Pernyataan ini menjadi tidak salah 
ketika mencermati sejarah bahwa kota Kufah merupakan 
kota yang terdapat sekte yang bermacam-macam. Semua 

27  Harun Nasution, Teologi Islam, 10. 
28  Abú Zahrah, Abú Hanîfah., 9. 
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komunitas dan aliran keagamaan tersebut berinteraksi 
sosial antara satu dengan yang lainnya, serta mempunyai 
adat istiadat yang berbeda-beda. Berbagai aktivitas dan 
pola pikir yang berbeda dapat melahirkan corak pemikiran 
fiqh yang berbeda-beda, sehingga lahan garapan untuk 
memproduk fiqh oleh para Mujtahid semakin lebih luas. 
Begitu juga dengan kondisi komunitas masyarakat yang 
plural, lebih rumit dan kompleks menjadi bagian penting 
yang menyebabkan lebih luasnya garapan fiqh. 

Kota Kufah, selain mempunyai kelebihan dari segi 
kondisi sosial, juga mempunyai iklim intlektual yang 
kondusif, karena di sana terdapat berbagai sekte atau aliran 
teologi, seperti aliran Syi`ah baik yang moderat sampai 
pada Syi`ah yang ekstrim. Selain itu, terdapat juga sekte-
sekte yang lainnya seperti sekte Mu`tazilah, Qadariyah, 
dan Murji`ah.29 Dengan kondisi seperti ini, Kufah adalah 
tempat tumbuh dan berkembangnya mazhab pemikiran, 
seperti terekam pada pernyataan Ibnu Abi Hadid dalam 
sebuah bukunya, Syarhu Nahju al- Balaghah, yang menjadi 
perbedaan mencolok antara Rawafid dan orang-orang yang 
hidup disekeliling Rasulullah saw. adalah bahwa Rawafid 
hidup di Iraq dan tinggal di Kufah, tempat di mana sekte 
pemikiran dan teologis berkumpul, sehingga komunitas 
ini mempunyai insting pemikiran dan rasionalitas yang 
mendalam tentang teologi. Berbeda dengan mereka yang 
hidup di Hijaz, kondisi sosial dan kultural orang-orang yang 
hidup di sana tidak sama dengan mereka yang hidup di Iraq. 

29 http://neosufizm.wordpress.com/2012/05/01/abu-hanifah-dan-
ahli-rayi/.
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Oleh sebab itu, Iraq sangat dikenal telah melahirkan para 
intelektual di bidang teologi dan pemikiran.30 

Realitas keberagamaan umat Islam di Kufah berwarna 
warni, karena historisitasnya merupakan kota bersejarah 
yang dibangun pada masa ekspansi pertama Islam ke luar 
Semenanjung Arab yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. 
Karena itu, tidak heran kalau kota Kufah yang ada di Iraq 
sebagai pusat madrasah al-ra`yi dalam mazhab fiqh Islam 
generasi sahabat kecil dan tabi`in. Di samping itu menjadi 
salah satu kota dari empat kota terpenting bagi penganut 
aliran Syi`ah yang rasional selain Samarra, Karbala, dan 
Najaf.31  Pengalaman sejarah tersebut memberikan indikasi 
bahwa pola rasionalitas yang telah digagas oleh Umar bin 
Khattab adalah peninggalan yang sangat berharga bagi 
masyarakat kota Kufah pada khususnya dan Iraq pada 
umumnya, terutama pengembangan pemikiran keagamaan 
dalam fiqh Islam. 

Corak keberagamaan masyarakat kota Kufah yang 
plural, setidaknya mengkonstruk pemuka Arab, terutama 
pemerintahan Khulafâ al-Râshidîn. Misalnya, Khalifah ‘Alî 
bin Abî Tâlib sempat memindahkan ibu kota pemerintahan 
Islam dari Madinah ke kota Kufah. Selain itu, kota Kufah juga 
dijadikan sebagai pusat gerakan ilmiah Islam sehingga telah 
melahirkan sejumlah ulama dan ilmuan Muslim terkemuka. 
Begitu juga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab tidak 
ketinggalan menjadikan kota ini sebagai pusat peradaban 

30 mjays.weebly.com/.../6/4/.../banun_sphi_fiqh_rasional_Abu_
Hanifah.doc.

31 Ahmad al-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam 
Madzhab,terj (Jakarta: Amzah, 2004), Cet., IV,  35.
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kemajuan. Sa’d bin Abi Waqqas sebagai panglima perang 
mendapat persetujuan Khalifah Umar bin Khattab untuk 
memindahkan pusat kekuasaan Islam di Persia ke kota 
Kufah pada awal 638 M. Di kota ini, Sa’d bin Abi Waqqas 
yang termasuk salah seorang sahabat Nabi Muhammad 
saw. yang pertama masuk Islam akhirnya membangun kota 
Kufah. Gedung pemerintahan dan masjid dibangun dengan 
gaya arsitektur Persia. 32

Kondisi praktik keagamaan dalam masyarakat Kufah 
sangat dipengaruhi oleh keberagamaan pola pikir masing-
masing aliran atau sekte. Misalnya, aliran Syi`ah melakukan 
praktek keagamaan melalui fiqh yang telah diproduknya. 
Sekte sunni melalui fiqh kesuniannya, dan begitu seterusnya. 
Sementara itu, praktek keagamaan yang bersifat komunal 
sangat ditentukan oleh aliran yang menempati posisi sebagai 
penguasa. Oleh karena pemerintahan Kufah sebagai kota 
yang memberikan kepercayaan penuh kepada mazhab fiqh 
yang dibangun oleh Imâm Abú Hanîfah (Mazhab Hanafi), 
mau tidak mau praktek keagamaan yang bersifat fiqhiyah 
selalu berkiblat pada fiqh yang telah ditetapkan oleh Imâm 
Abú Hanîfah. 

Dalam bidang tasawuf, tidak sedikit  masyarakat 
kota Kufah mempraktekkannya. Hal ini terjadi, karena 
tidak lepas dari realitas sosial kemasyarakatan kota Kufah 
yang sangat plural serta kemajuan dalam berbagai bidang, 
sehingga dapat mengkonstruk semangat sebagian umat 
untuk melepaskan diri dari kecenderungan duniawi itu 
untuk kemudian menekuni hal-hal yang bersifat ukhrawi. 

32 Library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=1802
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Artinya sikap  bosan, suntuk, dan tidak senang terhadap 
realitas kultur yang cenderung maju sebagai tonggak awal 
munculnya para zâhid. Di antara para suffi yang lahir di 
kota ini adalah ialah ar-Râbi’ ibn Khâtsim (w. 67 H.) pada 
masa pemerintahan Mu’awiyah, Sa’id ibn Jubair (w. 95 H.), 
Tbosanhawus ibn Kisan (w. 106 H.), Sufyan al-Tsauri (w. 
161 H.).33  

Dari gambaran di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan 
bahwa masyarakat muslim yang berdomisili di kota Kufah 
sangat militansi dalam menjalankan syari`at-syari`at agama 
Islam. Salah satu faktor yang mendukung adalah realitas 
pemikiran keagamaan yang sangat kompleks, setidaknya 
dapat memproduk kedewasaan umat dalam berkompetisi 
melaksanakan perintah Tuhan, baik yang bersifat spiritual 
maupun sosial. Namun, perlu dicatat bahwa corak 
tradisi rasional yang telah mengakar dalam keperibadian   
masyarakat kota Kufah sangat berpengaruh terhadap realitas 
kultur  menjalankan syari`at Tuhan. Karena itu, tidak heran 
kalau segala aktivitas keagamaan lebih banyak berpihak 
pada sikap kontekstual daripada tekstual, meskipun corak 
tekstual juga jarang dilupakan.       

D. Rasionalisasi Hukum Islam Pada Masa Imâm 
Abú Hanîfah 
Rasionalisasi berasal dari kata rasional yang berarti 

masuk akal. Pengertian secara istilah adalah mengukur 
eksistensi sesuatu didasarkan pada pertimbangan nalar 

33 mjays.weebly.com/.../6/4/.../banun_sphi_fiqh_rasional_Abu_
Hanifah.doc
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yang bersumber dari akal.34 Rasionalisasi berarti nama 
aktivitas untuk mengetahui segala sesuatu dengan 
cara memaksimalkan akal sebagai dasar penetapannya. 
Rasionlaisasi dalam metodologi penelitian hukum Islam 
lazim disebut sebagai ra`yu. 35 Sedangkan mujtahid yang 
menggunakan akal sebagai dasar penetapan hukum disebut 
sebagai ahl al-ra`yi.36 Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-
ra’yu (الرأي) secara bahasa merupakan masdar dari kata ra’â 
 (مرئى) di mana penggunaannya lebih dalam arti maf`úl (رأى)
berarti yang dilihat, yaitu sesuatu yang dilihat oleh hati 
setelah melalui pemikiran dan perenungan, dalam rangka 
mengetahui kebenaran berdasarkan tanda-tanda (’amârât) 
atau isyarat tertentu.37 Menurut Imâm as-Syauqanî bahwa 
ra`yu sama maknanya dengan ijtihad, yaitu mengeluarkan 
dalil dari al-Qur`ân maupun Sunnah dengan berpegang 
pada hukum asal, yakni hukum pada asalnya boleh atau 
berpegang pada kemaslahatan serta berpedoman pada 
kehati-hatian.38  Al-Ghazali dalam bukunya al-Mustashfâ, 
memaknai al-ra’yu sebagai menyerupakan (tasybîhan) dan 

34  Pius A. Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 
2001), 653. 

35  Lihat Pengertian ra`yu yang berarti masuk akal dalam Abu 
Amenaenah Bilal Philips, Asal Usul dan perkembangan Fiqh Analisis 
Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi (Bandung: Nusamedia, 
2000), 89.  

36  Ibid., 90. 
37  Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘I`lâm al-Muwaqqi`în `An Rabb 

al-Âlamîn (Kairo: Dâr ‘al-Hadîts, 2004 /1425 H), Juz I, 60-61. 
38  Lihat juga Mustofa Abdurroziq, Tamhîd li Târikh al-Falsafat 

al-Islâmiyyah (al-Qâhirah: Lajnah Ta`lîl wa al-Tarjamah wa an-Nashr, 
1959),  137.  
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memisalkan (tamtsîlan) kepada suatu hukum yang paling 
mendekati dan menyerupai dengan sesuatu tersebut.39  

Perkembangan hukum Islam yang berlandaskan pada 
ra`yu telah berlaku semenjak Nabi Muhammad diangkat 
sebagai seorang Rasul. Al-Ra`yu pada masa Nabi dilakukan 
dengan dua cara, yaitu pertama, penetapan hukum 
berlandaskan pendapat sendiri dalam masalah yang tidak 
ditetapkan oleh wahyu. Kedua, penetepan hukum yang 
dilakukan oleh para sahabat pada zaman Nabi dengan 
pendapat mereka sendiri terhadap hukum-hukum yang 
tidak terdapat dalam al-Kitab dan al-Sunnah.40 Adapun 
contoh yang dapat diangkat dalam persoalan ini adalah 
salah satu kebijakan Rasulullah yang membolehkan umat 
Islam untuk melakukan ziarah kuburan yang sebelumnya 
diharamkannya karena ada manafaat bagi peziarah untuk 
mengingat kematian.41 Begitu juga ijtihad Rasulullah nampak 
menggunakan ra`yu ketika membolehan salah seorang 
mewakili orang tuanya yang telah mampu mengerjakan 
ibadah haji secara finansial tetapi karena sudah tua dan sakit-
sakitan. Dalam kondisi ini Rasulullah membolehkannya 
dengan mempertimbangkan serta menyamakan asas manfaat 
yang terdapat pada hutang seseorang kepada Allah untuk 
ditunaikan terlebih dahulu.42Rasionalisasi hukum Islam 
tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah, tetapi berkembang 

39  Al-Imâm al-Ghazâlî, al-Mustashfâ min `Ilm al-Usúl (Beirut: 
Muassasah al-Risalah, 1997), 268

40  Jaih Mubarak, Sejarah Perkembangan Hukum Islam (Bandung: 
rosda Karya, 2000), 103.  

41  Shamsudin Muhammad al-Hambali, al-Sârim al-Munkî fî al-
Raddi ‘alâ al-Subkî (Beirut: Muassah al-Rayyân, 2003), Juz I, 279.  

42  Asmawi, Filsafat Hukum Islam (Yogyakarta; Teras, 2009),  28.
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pesat juga pada pemerintahan Khulafa al-Râshidîn. Misalnya 
Khalifah Abú Bakar memutuskan pembagian harta warisan 
kepada ibunya ibu yang seharusnya diberikan kepada ibunya 
bapak, lalu diprotes oleh sebagian sahabat Ansâr, kemudian 
Abu Bakar menarik keputusan itu dan memberikan saran di 
antara keduanya, yaitu sama-sama seperenam.43 Pada masa 
Khalifah Umar, perkembangan pemikiran hukum Islam 
yang bernuansa rasional semakin luas lagi. Bahkan pada 
masaa ini sedang-sedangnya menempati atau menduduki 
posisi keemasan. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas Khalifah 
Umar bin Khattab mengirim surat panjang kepada Abú 
Músa ‘Ash`ari dan Qâdi Suriyah, yang dalam suratnya ada 
pesan beliau yang isinya sebagia berikut. 

رسول سنة  ول  اهلل  كتاب  ىف  ليس  ما  أتاك  إن   و 
قبلك فيه أحد  يتكلم  اهلل عليه وسلم ول   اهلل صل 
أن شئت  وإن  فتقدم  رأيك  جتتهد  أن  شئت   فإن 

لك. خري  إل  التأخر  أرى  وما  فتأخر   تتأخر 
Jika kamu menghadapi kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya 
dalam kitab Allah dan tidak dalam sunnah Rasululullah saw. 
serta belum pernah dibicarakan orang sebelumnya, jika kamu 
ingin berijtihad dengan pendapatmu silahkan dan pakailah 
sebagai keputusan, dan jika tidak mau, silahkan dan itu lebih 
baik bagimu.44 

43  Mustofa Abdurroziq, Tamhied, 158. 
44  Shamsudin Muhammad al-Hambali, al-Sârim., 182. 
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Dari pernyataan yang telah dideklarasikan oleh Khalifah 
Umar in Khattab ini dapat ditarik suatu gambaran bahwa 
urusan rasionaliasi dalam menjawab persoalan keumatan 
merupakan suatu yang sangat urgen. Hal ini dibuktkan 
sendiri oleh Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang 
tidak sedikit menyelesaikan persoalan hukum didasarkan 
pada ra`yu (akal rasional). Misalnya beliau menyamakan 
hukum haram terhadap hasil penjualan khamar yang 
telah diubah menjadi cuka dibeli dari pedagang Yahudi, 
disamakan dengan lemak yang diharamkan memakannya 
bagi kaum Yahudi, akan tetapi mereka tidak memakannya 
tapi menjualnya dan hasilnya mereka makan.45 Keterbukaan 
Khalifah Umar bin Khattab dalam rasionalisasi hukum 
Islam diperkuat dengan pernyataan Asmawi bahwa masih 
banyak keputusan-keputusan Khalifah Umar bin Khattab 
yang semata-mata berdasarkan pada pertimbangan akal. 
Hal ini menunjukkan bahwa beliau merenungkan dan 
merumuskan nilai-nlai hukum dalam setiap memutuskan 
hukum dengan pertimbangan pendapat atau pandangannya. 
Inilah perkembangan filsafat hukum Islam pada masa itu.46   

Aktivitas merasionalisasi hukum Islam terus bergulir 
di kalangan sahabat. Hasil populer yang didasarkan atas 
pendapat Khalifah Usman bin Affan menjadi saksi sejarah 
yang tidak bisa dilupakan oleh kaum muslim adalah 
keputusannya dalam mengodifikasi dan penyatuan huruf  
serta bacaan al-Qur`ân menjadi satu. Hal itu dilakukan 
dengan alasan pertimbangan kemaslahatan agar umat tidak 
bertikai pendapat mengenai al-Qur`ân. Aktivitas ini populer 

45  “Ibid”, 160. 
46  Asmawi, Filsafat, 32. 
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disebut di kalangan umat Islam sebagai “Mushaf  Uthmany”. 
47

Demikian juga keputusan Khalifah ‘Ali bin Abî Tâlib, 
mengenai penetapan hukuman had peminum minuman 
keras disamakan dengan had penuduh, dengan alasan 
bahwa seseorang itu meminum minuman keras, ia akan 
mabuk, lalu mengigau, berbicara tidak jelas, yang akhirnya 
akan mengada-ada dan menuduh tanpa dasar atau bukti. 
Keputusan beliau yang lain adalah mengenai sanksi hukum 
bagi orang kafir yang diketahui pura-pura masuk Islam 
dan bermaksud menghancurkan Islam dari dalam dengan 
hukuman yang lebih berat bagi orang kafir pada zaman 
Rasul. Hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan bahwa 
inspirasi itu sangat membahayakan, dan dimaksudkan untuk 
menjaga wibawa Islam dan memperingatkan yang lain agar 
tidak mencoba-coba melakukan hal serupa.48 

Dari berbagai sejarah perkembangan rasionalisasi 
hukum Islam di atas, setidaknya dapat menginsfirasi para 
mujtahid berikutnya untuk menerapkan ra`yu sebagai basis 
penetapan hukum Islam. Misalnya penetapan hukum 
yang terjadi di internal ulamâ` kota Kufah yang tidak 
sedikit melakukannya dengan cara mempertimbangkan 
kemaslahatan sebagai dasar pokok, meskipun dalil secara 
tekstual tidak ada. Begitu juga, menolak kemudaratan 
merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya sebagai 
dasar pertimbangan istinbât hukum. Salah satu bukti sejarah 
adalah keberadaan masyarakat pada masa pemerintahan 
Bani Umayyah. Masa ini lazim dikenal sebagai masa tâb`în 

47  “Ibid”, 32.  
48  Mustofa Abdurroziq, Tamhied, 159.
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yang sudah diliputi oleh berbagai pendapat yang berbeda-
beda di kalangan ulamâ` dan berkembang pesat penyebab 
perbedaan di antara mereka. Mengingat ekspansi negara 
Islam pada masa ini bertambah luas lagi, maka tersebar pula 
ulamâ`- ulamâ` di daerah masing-masing dengan berbagai 
froblem hidup yang berbeda-beda, sementara hal itu belum 
pernah dijelaskan secara tekstual baik dalam al-Qur`ân 
maupun al-Sunnah. 

Kota Kufah merupakan salah satu daerah perluasan 
negara Islam yang telah ditetapkan oleh pemerintahan 
Dinasti Umayyah. Kondisi masyarakatnya dapat diklaim 
sebagai masyarakat yang heterogen dan plural, karena 
dimuqimi oleh berbagai aliran maupun sekte yang berbeda-
beda. Hal ini sangat menentukan perkembangan hukum 
Islam di dalamnya. Apalagi kota ini terdapat aliran-
aliran teologi, setidaknya menjadi dasar mereka untuk 
menyelesaikan persoalan hukum Islam dengan metode 
ra`yu. Dengan demikian, tidak heran kalau kemudian pada 
masa ini tidak ada kebiasaan bagi umat Islam untuk taat 
serta terikat dengan salah seorang mujtahid tertentu, umat 
meminta fatwa kepada mujtahid mana saja yang mereka 
kehendaki, dan para mujtahid itu memberikan fatwa 
berdasarkan al-Qur`ân dan al-Sunnah atau al-ra`yu. 

Dari sekian mujtahid yang sangat pofuler di kota 
Kufah adalah Imâm Abú Hanîfah. Ia hidup di wilyah yang 
sangat berpotensi lahirnya berbagai persoalan baru yang 
sebelumnya belum pernah dijelaskan dalam al-Qur`ân 
maupun al-Sunnah. Dengan demikian, aktivitas yang paling 
urgen untuk dilakukan oleh para mujtahid pada masa ini 
adalah menetapkan hukum terhadap persoalan yang baru 
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itu dengan menggunakan al-ra`yu. Apalagi metode al-ra`yu 
ini lahir seiring lahirnya inisiatif  Imâm Abú Hanîfah dan 
sebagian besar usia beliau dihabiskannya  pada masa ini, 
setidaknya menjadi bukti kuat berkembangnya progam 
rasionalisasi hukum Islam. Begitu juga, kepercayaan 
pemerintahan Dinasti Umayyah terhadap Imâm Abú Hanîfah 
untuk mengangkatnya sebagai hakim negara merupakan 
bukti yang sangat kuat dalam masyarakat Arab, terutama di 
kota Kufah dalam mendukung aktivitas rasionalisasi hukum 
Islam, meskipun jabatan tersebut ditolaknya.  

Aktivitas merasionalisasi hukum Islam tidak terelakkan 
pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, karena para 
khalifah pada masa ini banyak memberi semangat dan 
membantu gerakan ilmiah termasuk ilmu syari`at, sehingga 
dapat berkembang sedemikian rupa. Artinya, pada masa 
ini pula diberikan keleluasaan kepada para ahli hukum 
untuk menetapkan hukum dengan menggunakan metode 
al-ra`yu. Apalagi di daerah Kufah sangat jauh dari sumber 
diturunkan Sunnah, dapat dijadikan sebagai alasan kuat 
untuk menyebarluaskan penetapan hukum berbasis rasional. 
Dengan demikian, tidak heran kalau Imâm al-Dahlawî 
tidak membuatnya sebagai suatu persoalan, karena dalam 
pernyataannya bahwa keberadaan aktivitas merasionalisasi 
hukum Islam tidak salah jika memandang maksud dan 
tujuan syari`at didasarkan pada pokok-pokok kaidah yang 
dapat dijadikan ukuran dan aturan. 49 Setiap mujtahid harus 
menggunakan akal dengan sebaik-baiknya untuk memahami 
nas al-Qur`an serta ‘illat-‘illat yang terkandung di dalamnya. 

49  Sayyid Waliyullah al-Dahlawi, Hujjatullah al-Bâligah (Beirut: 
Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), I, 89. 
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Para ahli hukum semuanya lazim disebut sebagai fuqahâ`. 
Rasionalisasi hukum Islam pada pemerintahan Abasiyah 
yang tidak bisa dibendung itu dapat memperoleh gelar 
sebagai kota yang disebut ahl al-ra`yi. Hal itu terjadi karena 
di Irak jumlah hafidz tidak sebanyak di kota Hijaz, sehingga 
mereka memperbanyak qiyas sebagai metode penetapan 
hukum. Mereka melaksanakan, menyusun, dan menjadikan 
fiqh dalam mencukupi kebutuhan, dan sebagai jawaban 
hukum (solusi hukum), sehingga dapat dengan mudah para 
hakim untuk mencari, menemukan, dan menggunakannya 
sebagai dasar keputusan fatwanya. Dalam menyelesaikan 
persoalan kontemporer saat itu, para hakim hanya membuka 
kumpulan fatwa-fatwa rasional yang telah ditetapkan oleh 
para fuqahâ` itu. 

Dari berbagai fatwa yang telah dicetuskan oleh 
beberapa ulamâ` di atas, terutama di masing-masing daerah 
yang menggunakan ra`yu sebagai dasar pertimbangan 
penetapan hukum, setidaknya berpengaruh besar terhadap 
perkembangan pemikiran di daerah tersebut. Bahkan 
problema ini menjadi cikal bakal lahirnya beberapa mujtahid 
dari berbagai aliran serta paham yang berbeda. Dampak 
akhirnya adalah bermunculan mazhab-mazhab fiqh di 
mana-mana dan dipastikan melahirkan paham yang tidak 
sama antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Dari 
beberapa pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
rasionalisasi hukum Islam itu terutama pada masa Imâm 
Abú Hanîfah tidak bisa dibendung, karena penggunaan 
akal dalam penetapan hukum suatu perkara yang tidak 
terdapat dalam al-Qur`ân maupun al-Sunnah adalah perkara 
yang harus dikembangkan. Karena itu, tidak salah kalau 
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kemudian Imâm Abú Hanîfah  menumbuhkembangan 
metode ra`yi itu sebagai dasar rasionalisasi hukum Islam. 
Dengan demikian, pada masa Imâm Abú Hanîfah inilah 
menjadi tonggak sejarah dibebaskannya penggunaan akal 
untuk menetapkan hukum Islam. Bahkan rasionalisasi 
hukum Islam menjadi sebuah keharusan yang tdak boleh 
ditawar-tawar oleh siapapun.   

E. Perkembangan Hukum Islam pada Masa Imâm 
Abú Hanîfah 
Pembaruan dalam pemikiran merupakan suatu 

fenomena aktual yang tidak boleh ditawar-tawar lagi oleh 
siapa pun di dunia ini. Karena peradaban kehidupan 
manusia yang terus mengalami dinamisasi mengharuskan 
seorang untuk melakukan berbagai perubahan. Keniscayaan 
melakukan macam perubahan dalam ranah pemikiran harus 
dipaksakan, agar dapat membaca sekaligus  merespon 
realitas zaman yang semakin kompleks. Karena itu, tuntutan 
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pemahaman tentang ijtihad terbuka50 menjadi kewajiban 
setiap muslim yang menghendaki perubahan.51

50  Secara etimologi, kata “ijtihâd” berasal dari kata “jahada” 
yang berarti seseorang telah mencurahkan segala kemampuannya 
untuk memperoleh sesuatu. Memperoleh sesuatu tentu membutuhkan 
kesungguhan dan kesanggupan. Dari sudut ini, ijtihâd berarti suatu 
upaya mencurahkan kemampuan, kesanggupan, dan kerja keras untuk 
mendapatkan sesuatu Pemaknaan ijtihâd dengan arti bersungguh-sungguh 
dapat dijumpai dalam hadîth Nabi riwayat Ibn <Abbâs dan <Â>ishah. 
Lihat Lihat. Ibn Manzûr, Lisân al-’Arab, 4 (Mesir: Dâr al-Misriyah, tt.), 
107-109. Lihat pula. Luis Makhlûf, al-Munjîd fî al-Lughah wa al-A’lâm 
(Beirut: Dâr al-Mashrîq, 1986), 105-106. Ibn ‘Abbâs meriwayatkan bahwa 
Nabi saw. bersabda, “Dan pada waktu sujud, bersungguh-sungguhlah 
kalian dalam berdo’a karena dengan demikian do’a Anda layak untuk 
dikabulkan.” Abi Husayin Muslim bin al-Hâjjâj al-Nayshabúrî, Şahîh 
Muslim, Vol. 1. Tahqîq Muhammad ‘Abd al-Bâqi’ (Beirut: Dâr al-Kutub 
al-’Ilmiyah, 1992), 148 . Dalam riwayat ‘Â’ishah disebutkan, “Rasul Allah 
saw. bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir (di bulan Ramadân), 
tidak sebagaimana biasanya pada hari-hari lainnya.” Bandingkan Abû ‘Îsâ 
Muhammad bin Surah, al-Jâmi’ al-Sahîh Sunan al-Turmúzî, 3 (Beirut: Dâr 
al-Fikr, tt.), 161. Lihat juga. al-Shawkânî, Irshâd al-Fuhúl ilâ Tahqîq al-
Haq min ‘Ilm al-Usúl (Beirut: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyah, 1994), 370.

51  Isu pintu ijtihâd tetap terbuka terus mendapatkan dukungan 
moril dari pemikir-pemikir Islam di dunia seperti Fazlur Rahman 
nampaknya tidak setuju terhadap status quo yang mengklaim pintu ijtihâd 
telah tertutup. Bahkan lebih jauh rahman menyatakan kapan pintu ijtihâd 
tertutup dan siapa yang berani menutupnya? Senada dengan Rahman, 
Wael B. Hallaq mempunyai tesis yang sama, tetapi Hallaq lebih tegas 
menyatakan bahwa pintu ijtihâd tidak pernah tertutup, dan klaim atas 
ketertutupan ijtihâd tidak pernah dikenal dalam studi Islam, baik secara 
historis maupun praktis. Lihat Fazlur Rahman, Islamic Methodology in 
History (Pakistan, Islamabad: Islamic Research Institute, 1965), 149. 
Sjechul Hadi Permono, Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab 
Tantangan Era Globalisasi (Demak: Penerbit Demak Press, tt.), 27. 
Bandingkan Akhmad Minhaji, “Islamic Law in Western Scholarship: A 
Bibliographical Study with Emphasis on the Work of Joseph Schacht and 
Its Influence on His Successor”, dalam al-Jami’ah Journal of Islamic 
Studies, 51 (1993), 90. Lihat juga Wael B. Hallaq, “Was the Gate of Ijtihâd 
Closed”, dalam International Journal of Middle East, 16 (1984), 4.
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Tidak ada metode lain yang bisa digunakan oleh kaum 
muslimin dalam menjawab realitas kultural masyarakat 
yang semakin kontemporer melainkan harus berijtihad.52 
Sebuah contoh yang terus terngiang dalam pemikiran umat 
Islam ketika Rasulullah melakukan ijtihad dalam berbagai 
persoalan kehidupannya mulai dari ranah ibâdah, mu‘âmalah, 
siyâsah, jinâyah, munâkahat, dan berbagai ranah yang mungkin 
dilakukan pembaruan pemikiran setidaknya menjadi maha 
guru bagi umat Islam dalam melakukan pembaruan. 
Pengalaman panjang Rasulullah dalam melakukan ijtihad 
telah banyak  menginspirasi nalar para sahabat, tabi`în, 
intelektual muslim, dan ‘ulamâ` untuk melakukan pembaruan 
dalam segala bidang. Awal mula Rasulullah melakukan ijtihad 
tentang perlakuan umat Muslim terhadap tawanan setelah 
terjadinya perang Badar dengan membayar tebusan.53 Akan 
tetapi, karena tidak tepat sasaran maka Rasulullah ditegur 
langsung oleh Allah SWT dalam Qs., al-Anfâl (8): 67-68 
sebagai berikut. 

52  Karena secara substansial ijtihâd dalam pandangan umat Islam 
diyakini sebagai salah satu metode dalam memecahkan atau memberi 
jawaban terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Dengan demikian, 
ijtihâd merupakan metode pemecahan masalah keagamaan merupakan 
konsekuensi logis atas terbatasnya teks-teks agama dalam menghadapi 
problematika yang muncul. Al-Shahrastânî berkata, “Teks-teks (naş-naş) 
itu terbatas, sedangkan persoalan memerlukan solusi tidak terbatas. Oleh 
karena itu, diperlukan ijtihâd untuk menginterpretasi naş-naş yang terbatas 
agar berbagai masalah yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam naş 
dapat dicarikan pemecahannya. Lihat. al-Shahrastânî, al-Milal wa al-Nihal 
(Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), 210.

53 Muhammad Abu Zaharah, Târîkh al-Mazâhib al-Islâmiyyah 
(Kairo: Dâr al-Fikri Al- `Araby, t.th), 8-9.
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ف َن  ُيْثخيِ َحتَّى  ى  َأْسَ َلُه  َيُكوَن  َأْن  ليَِنبيِيٍّ  َكاَن   َما 
َرَة اْلخيِ يُد  ُيريِ  ُ َواهللَّ ْنَيا  الدُّ َعَرَض  يُدوَن  ُتريِ ْرضيِ   اْلَ
َسَبَق يِ  اهللَّ َن  ميِ َتاٌب  كيِ َلْوَل   )67( يٌم  َحكيِ يٌز  َعزيِ  ُ  َواهللَّ

)68( يٌم  َعظيِ َعَذاٌب  َأَخْذُتْم  فيِيَم  ُكْم   َلَسَّ
Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia 
dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki 
harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) 
akhirat (untukmu). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.  Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah 
terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar 
karena tebusan yang kamu ambil.54

Dari penjelasan ayat di atas, dapat ditarik sebuah 
gambaran bahwa Rasulullah sebagai seorang nabi tidak 
pernah luput dari aktivitas ijtihad tetapi ijtihad yang 
dilakukannya terus mendaptkan kontrol dari Allah SWT. 
Oleh karena hasil ijtihad tersebut tidak memenuhi sasaran, 
maka  Allah menurunkan surat al-Anfâl itu sebagai teguran, 
agar ijtihadnya terus diperbaiki. Sebaliknya, jika hasil ijtihad 
yang dilakukan oleh Rasulullah benar, Allah swt. sendiri 
tidak mendatangkan satu suratpun kepadanya, meskipun 
beliau sendiri ingin mendapatkan ligitimasi dari Allah swt.  

 Pada zaman sahabat persoalan keumatan terus 
bertambah rumit, bahkan lebih rumit dan kompleks bila 
dibandingkan dengan fenomena zaman Rasulullah. Hal 
ini mengharuskan mereka untuk berusaha menjawab 

54  Depag RI, al-Qur`an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 2006), 272.
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tantangan yang dihadapi masyarakat, apalagi persoalan yang 
dihadapinya itu tidak pernah dijelaskan sedikitpun oleh Al-
Qur`ân, Sunnah, dan hasil ijtihad  Rasululullah saw. Karena 
itu, tidak heran kalau kemudian sahabat mengikuti jejak 
yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya Abu Bakar dalam 
menyelesaikan persoalan melalui Al-Qur`ân. 55  Jika tidak 
ada dalam al-Qur`ân ia menggunakan hadîth Rasulullah. 
Jika tidak terdapat juga dalam hadith, sahabat Abú Bakar 
menyelesaikan persoalan yang dihadapinya dengan cara 
bermusyawarah dengan sahabat (keputusan ijmâ`).     

Program ijtihad juga telah menginspirasi `Umar Bin 
Khattab dalam meyelesaikan persoalan hukum. Namun, 
dalil yang dipakai sebagai alat ijtihad bertambah menjadi 
satu, selain al-Qur`ân dan Sunnah, yaitu  keputusan Abú 
Bakar. Jika persoalan yang dihadapi tidak selesai dengan 
dalil tersebut maka alternatif  yang ia lakukan adalah ijtihad 
sendiri. Aktivitas ijtihad  yang dilakukan para sahabat ini 
terus melahirkan semangat ijtihad bagi ulama hukum Islam 
berikutnya. Perjalannya tidak berakhir dengan sia-sia, bahkan 
berhasil dengan prestasi gemilang yang sering disebut 
dalam sejarah hukum Islam sebagai periode kesempurnaan 
fiqh.56 Hal ini ditandai dengan tumbuh dan menjamurnya 
berbagai mazhab di kalangan masyarakat Islam serta mulai 
dibukukannya kitab-kitab fiqh.

55  Lihat Atho’ Mużhâr, Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam 
(Jakarta: Paramadina, 1995), 32-33. Bandingkan dengan Dedi Supriyadi, 
Sejarah Hukum Islam dari Jazirah Arab Sampai Indonesia (Bandung: 
Pustaka Setia, 2007), 67-68. 

56  Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum…, 106.
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Dari sekian mazhab yang lahir itu, mazhab Hanafî, 
Mâliki, Syafi`i, dan Hambali yang masih berkembang di 
dunia Islam. Sebagai mazhab yang paling awal muncul, 
Mazhab Hanafî yang dibangun oleh Imâm Abú Hanîfah 
telah memberikan warna baru bagi perkembangan hukum 
Islam di dunia meskipun ia banyak terinspirasi oleh model-
model ijtihad yang dilakukan sahabat sebelumnya. Menurut 
Abu Ameenah Bilal Philips bahwa keterbukaan Mazhab 
Hanafi dalam melakukan ijtihad hukum Islam dapat 
menjadikannya sebagai mazhab hipotetis.57 Karena sering 
mengedepankan persoalan lewat pertanyaan, maka dalam 
sejarah hukum Islam sering disebut sebagai Ahlu al-Ra`yi, 
yaitu golongan yang lazim mengedepankan akal sebagai alat 
ijtihad.   

Sebagai salah satu mazhab sunni, pemikiran Imâm Abú 
Hanîfah (mazahab Hanafi) yang lebih dulu lahir dari tiga 
mazhab sunni lainnya setidaknya bisa diklaim bahwa ia telah 
memberikan banyak kontribusi terhadap pengembangan 
hukum Islam. Karena bagaimanpun tingkat perbedaan 
pemikiran hukum Islam yang dihasilkan oleh mazhab 
berikutnya dapat dipastikan telah diilhami oleh mazhab 
sebelumnya. Misalnya fiqh yang sedikit berbau rasional 
yang dikembangkan oleh Mazhab Syafi`i tidak lepas dari 
fiqh rasional yang telah disebarluaskan oleh Imâm Abú 
Hanîfah. Bukti yang bisa memperkuat pernyataan di atas 
adalah tesis yang ditemukan oleh Lahmuddin Nasution. 

57  Abu Ameenah Bilal Philips, Asal Usul Perekembangan Fiqh 
Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi (Bandung: 
Nusamedia, 2005), 88-89.
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Ia menyimpulkan bahwa mazhab al-Syafi`i lahir sebagai 
sintesa dari dua aliran besar, yaitu al-hadîth dan al-Ra`yi. 

Secara konseptual Mazhab al-Syafi`i dapat dikatakan 
sintesis dari dua aliran besar itu karena ia menerima dan 
menggunakan kaidah-kaidah yang dianggapnya baik dari dua 
aliran tersebut walaupun dengan pembatasan-pembatasan 
tertentu.58 Senada dengan pernyataan yang dilontarkan oleh 
Lahmuddin itu, Ibn Hajar al-`Asqalani menyatakan hal 
berikut.

Al-Syafi`i melakukan pengolahan (tasarrafa) terhadap 
himpunan metodologi kedua aliran yang dikuasainya itu, 
dengan meletakkan dasar-dasar (usûl) dan merumuskan 
kaidah-kaidahnya sendiri dalam tatanannya yang khas 
sehingga ia mendapatkan posisi dan derajatnya yang tinggi 
itu.59     

Tidak hanya Imâm al-Syafi`i, tokoh-tokoh hukum 
Islam pada zaman kesempurnaan fiqh banyak dipengaruhi 
oleh pemikiran Imâm Abú Hanîfah meskipun sebelumnya 
pernah terjadi perseteruan yang cukup lama antara 
pemikiran Ahlu al-Hadith dengan Ahl al-Ra`yi. Akan tetapi 
menurut Muhammad Abú Zahrah perseteruan itu bisa 
mereda setelah tokoh yang satu dengan yang lainnya sama-
sama mempelajari corak pemikiran hukum Islam yang 
telah dilahirkannya. Misalnya tokoh-tokoh Ahlu al-Hadith 
mempelajari secara mendalam corak pemikiran Ahlu al-Ra`yi 

58  Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab 
Syafi`i (Bandung: Rosda, 2001), 53-54.

59  Ibn Hajar Al-Asqalani, Tawalli al-Ta`sîs fi Ma`alli Muhammad 
ibn Idrîs (Beirut; Dâr al-Fikr, 1986), 54. 
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begitu juga sebaliknya Ahlu al-Ra`yi mempelajari pemikiran 
yang dicetuskan oleh Ahl al-Hadith.60 

Keberhasilan corak pemikiran yang diusung Imâm 
Abú Hanîfah telah membawa angin segar terhadap 
perkembangan hukum Islam. Karena corak pemikiran Ahlu 
al-Hadîth yang sejak sebelumnya menganggap pemikiran 
Ahlu al-Ra`yi sebagai pemikiran yang tidak mendasar, namun 
kenyataannya dalam persoalan-persoalan yang terkini yang 
ditemukan oleh tokoh-tokoh Islam telah banyak menyadur 
pemahaman Imâm Abú Hanîfah itu sebagai dasar istinbât. 
Artinya,  sekian banyak ulamâ`-ulamâ` atau fuqaha` yang telah 
diproduk oleh Imâm Mazhab setelah lahirnya Imâm Abú 
Hanîfah, maka sejauh itu pula kiprahnya dalam pembaruan 
pemikiran hukum Islam. 

Sebagai pemikir yang berciri khas atau bercorak 
rasional, Imâm Abú Hanîfah telah dapat membius kerajaan 
Bani Abashiyyah, karena mazhab tersebut dijadikan sebagai 
pedoman dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dalam 
masyarakat melalui Pengadilan Agama. Pemikiran Imâm 
Abú Hanîfah ini pula yang paling relevan untuk dijadikan 
sebagai pedoman Negara Islam dalam merespon kondisi 
zaman yang terus mengalami perubahan di berbagai 
sektor kehidupan. Hal itu setidaknya sebagai bukti sejarah 
bahwa Imâm Abú Hanîfah merupakan salah satu Imâm 
Mazhab yang terus memiliki andil dalam memperjuangkan 
pembaruan-pembaruan terutama dalam persoalan hukum 
Islam. 

60  Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum…, 110.
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Wajar jika Ahmad al-Shirbasî menawarkan bahwa ada 
bebearapa karakteristik pemikiran fiqh Imâm Abú Hanîfah 
yang menyebabkannya terus relevan dengan persoalan yang 
dihadapi umat Islam, yaitu61 pertama, mudah dalam masalah 
ibadah dan mu‘âmalah, misalnya tidak adanya jarak tempuh 
bagi salat safâr dan tidak perlu membayar zakat jika telah 
membayar pajak; Kedua, menjaga kepentingan kaum fakir 
dan lemah, contohnya mewajibkan zakat pada biji-bijian 
untuk fakir miskin; ketiga, memberi kelonggaran kepada 
setiap urusan umat sebisa mungkin, misalnya diperbolehkan 
jual beli bagi anak; keempat, memelihara kehormatan 
misalnya membolehkan kaum wanita untuk memilih 
calon suami yang disukai dan menikahkan dirinya tanpa 
wali; kelima menjaga kekuasaan pemerintahan bagi Imam 
terhadap tanah bebas atau membolehkan Imam menguasai 
tanah yang belum diketahui secara pasti pemiliknya.  
Masih banyak lagi produk pemikiran Imâm Abú Hanîfah 
yang dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat muslim 
sepanjang zaman terutama persoalan yang diselesaikan di 
meja persidangan pada Pengadilan Agama di seluruh Dunia 
tak terkecuali di Negara Indonesia.    

Relevansi pemikiran Imâm Abú Hanîfah menjadi 
sangat jelas ketika mencermati berbagai persoalan 
keagamaan yang dihadapi masyarakat satu dengan lainnya 
yang berujung saling gugat menggugat sampai ke meja 
persidangan terutama di internal Pengadilan Agama. Hal 

61  Ahmad al-Shirbasî, al-Aimmah al-Arba`ah (Beirut: Dar al-Jâil, 
t.t.), 28-29. Lihat juga Tengku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, Pokok 
Pokok Pegangan Imam Mazhab (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 
1997), 142-143.
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itu, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan persoalan 
klasik, melainkan persoalan modern yang membutuhkan 
metode istinbât hukum yang relevan.  Karena itu, jika 
persolan itu bisa terselesaikan dengan membawa maslahat 
bagi kedua yang bersengketa, maka dapat diklaim sebagai 
indikator berlakunya fatwa Imâm Abú Hanîfah (Mazhab 
Hanafi) dengan signifikan dan menjadi bukti kongkrit 
zaman kejayaan fiqh Imam Mazhab (hukum Islam). Berikut 
grafik perkembangan kemajuan pemikiran hukum Islam 
yang dibangun oleh Imâm Abú Hanîfah itu. Digambarkan 
dalam grafik bahwa perkembangan hukum Islam dari masa 
ke masa telah mengalami kemajuan, mulai dari zaman risâlah 
sampai pada puncak kemajuan berada pada gambar grafik 
yang berbanding lurus dengan tahun kedua dan ketiga 
hijriyah.   

Grafik Perkembangan Kemajuan Hukum Islam

Dalam sejarah diungkap bahwa dokumen-dokumen 
abadi yang dikarang sendiri oleh Imâm Abú Hanîfah tidak ada 
sama sekali. Tetapi fatwa-fatwanya telah banyak dibukukan 
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oleh murid-muridnya.  Misalnya Imam Muhammad al-
Hakiyah menulis pendapat-pendapat Imâm Abú Hanîfah, 
akan tetapi tidak terekam secara global semua pendapat 
Imâm Abú Hanîfah, karena pertemuannya dengan Imâm 
Abú Hanîfah sebentar, ketika Imâm Abú Hanîfah wafat 
umur beliau baru mencapai 18 tahun.  Kemudian dilanjutkan 
oleh Muhammad Hasan As-Shaibani, Abu Yusuf, dan lain-
lain. Meskipun demikian keberadaannya, fatwa-fatwa yang 
dihasilkan Imâm Abú Hanîfah sampai berbentuk Mazhab 
besar itu, tidak mengurangi sedikitpun kiprahnya dalam 
mengembangkan nuansa pembaruan pemikiran hukum 
Islam. 

Contoh yang bisa dijadikan bukti konkret adalah 
lahirnya tokoh-tokoh hukum Islam yang mengedepankan 
rasionalitas sebagai dasar kuat dalam menyelsaikan 
persoalan kontemporer. Misalnya teori Maslahah62 yang 

62 Dalam menguraikan batasan pengertian al-mashlahah, al-Thufi 
membaginya menjadi dua kategori, yaitu al-mashlahah berdasarkan 
<Urf dan al-mashlahah berdasarkan syara> (syari>at). Pengertian 
batasan al-ashlahah berdasarkan <Urf ialah: َوالنَّفِع الّصاَلِح  إِلَِى  الإُْمَؤّدِى  َبُب      اَلسَّ
(sarana yang menyebabkan adanya maslahah dan manfa`at). Misal 
yang dikemukakan al-Tufi adalah, perdagangan merupakan sarana untuk 
mencapai keuntungan. Sedangkan pengertian al-maslahah berdasarkan 
shari>at adalah  ًَعاَدةأ أَوإْ  ِعَباََدٌة  اِرِع  الشَّ ِد  َمقإُْصوإْ إِلَِى  الإُْمَؤّدِى  َبُب   sesuatu yang)   اَلسَّ
menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud shâri>, baik berupa 
`ibâdât maupun adat) Al-Tufi menjelaskan lebih lanjut, bahwa yang 
dimaksud sesuai dengan kehendak dan tujuan Syari> (Allah swt.) adalah 
memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harga diri, serta harta. Dari 
uraian singkat ini dapat dipahami, bahwa al-maslahah yang dimaksud al-
Tufi adalah kemaslahatan yang hendak diperoleh dalam rangka memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat al-Tufi, Sharh Mukhtasar al-
Raudah, Jilid III. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1989, 209). Bandingkan 
Mustafa Zaid, Al-Maslahah fi al-Tashrî> al-Islâmi wa Najm al-Dîn al-Tufi 
(Mesir: Dâr al-Fikr al-`Arabi), 1964, 112.
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dideklarasikan oleh al-Gazali dan at-Thufi.63 Maqâsid sharî`ah 
yang dikumandangkan oleh as-Syatibi.64 Selanjutnya maqâsid 
syarî`ah kontemporer yang dicetuskan oleh pemikir Islam 
misalnya fiqh aqaliyyat65 yang diusung oleh Yusuf  Qardawi 

63 Dalam kitabnya al-Mustashfâ mengemukakan pendapatnya 
bahwa maslahat pada dasarnya adalah suatu gambaran dari mendatangkan 
manfaat (jalb al-manafi’) atau menghindarkan kerusakan atau bahaya 

(daf’u al-mafâsid). Lebih lanjut al-Ghazali menegaskan, “Al-Maslahah 
adalah memelihara tujuan syara’ (al-muhâfadhah li al-maqâsid al 
shar’iyyah). Al-Maslahah adalah meraih manfa`at dan menghindarkan 
bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara’ yang meliputi lima hal, 
yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta”. Sedangkan 
menurut at-Tufi bahwa maslahah diartikan sebagai sesuatu yang menjadi 
sebab mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan menurut 
syhra’ maslahah adalah sesuatu yang menjadi sebab mendatangkan 
kepada tujuan pembuat hukum (al-Syari’) baik secara ibadah maupun adat 
kebiasaan”. Lihat Abû Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, , 
tth, Al-Mustashfâ min ‘Ilm al-Usûl, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 140. 
Lihat juga Najm al-Dîn al-Tufi, Syarh al-Mukhtasar al-Rawdah, jilid III, 
(Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1989), 239.

64  Secara etimologi, maqâsid al-syari`ah terdiri atas dua kata, yakni 
maqâsid dan al-sharî`ah. Maqâsid adalah bentuk jama` dari maqâsid yang 
berarti kesengajaan atau tujuan. Sementara shari`ah secara bahasa berarti  
الماء تحدث من   yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju المواضع 
sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok 
kehidupan. Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya:

 هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع  فى  قيام  مصالحهم  فى الدين   والدنيا 
معا

Sesungguhnya    syari`at   itu   bertujuan   mewujudkan    kemaslahatan,  
manusia  di dalam agama dan dunia sekaligus. Dalam   ungkapan  lain  

dikatakan   oleh   al-Syatibi : العباد  hukum-hukum itu) الحكام مشروعة لمصالح 
dishari`atkan untuk kemaslahatan hamba dan agama. Lihat Har Wer, A. 
Dictionary of Modern Written Arabic. J. Milton Ciowan (London: Mac 
Donald, 1980), h. 767.  Ibnu Mansur al-Afriqi, Lisan al-`Arab (Bairut: 
Dar al-Sadr, t.th), Vol: VIII, h. 175. Fazzlurrahman, Islam, terj., Ahsin 
Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), 140. Al-Shatibi, Al-Muwâfaqat fî 
Usûl al-Sharî`ah (Beirut: Dâr al-Ma`rifah, t.th.), 6 dan 54.

65  Fiqh Aqalliyat adalah hukum-hukum fiqh yang berhubungan 
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dan Fiqh Taqdîri yang disebut Abu Zahrah66  sebagai bagian 
penting dari salah satu bukti dari sekian bukti yang ada 
mengenai kifrah Mazhab Hanafi dalam kancah pembaruan 
Hukum Islam.  

dengan umat Islam yang hidup di luar negeri. Lihat Yusuf Qardawi, Fi 
Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimât Hayât al-Mu`alimin Wasat al-Mujtamâ`at 
al-Ukhrâ (Bairut: Dâr as- Shuruq, 2001), 30-34. Bandingkan dengan 
Thaha Djabir, The Crisis of Thougt and Ijtihâd (Herdon: Virgina IIIT, 
1993), 164.     

66  Fiqh taqdîri adalah fatwa dalam sebuah masalah Fiqh yang 
belum terjadi, dengan cara menganalogikan dengan permasalahan yang 
sudah terjadi. Corak fiqh seperti ini banyak dipakai oleh ‘ulamâ` ahli 
qiyas dan rasionalis. Awalnya corak fiqh pada priode Nabi, jelas, hanya 
menjawab problematik umat yang sudah terjadi, kemudian pada masa 
Sahabat dan Tabi’în berkembang dengan metode menjelaskan hukum yang 
ada, dan menjaga hukum-hukum Fiqh yang sudah ada, kemudian pada 
masa Abu Hanifah berkembang menjadi Fiqh spekulatif,  mengqiyaskan 
suatu perkara yang belum terjadi, dengan hukum yang ada.
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Bab 2
PERSPEKTIF UMUM 

TENTANG SUBJEK HUKUM

A. Kriteria dan Kedudukan Subjek Hukum Mayor 
dalam Transaksi Mu`ãmalah    

Kata kriteria yang berarti tolok ukur 
sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub 
bab sebelumnya dapat memberikan suatu 

gambaran bahwa segala aktivitas hukum di dunia ini tidak 
bisa lepas dari subjek. Di samping sebagai penyempurna  
juga menjadi dasar sahnya sebuah transaksi mu`ãmalah. 
Dalam banyak hal para fuqahã` menetapkan syarat suatu 
transaksi. Pertama disebut sebagai  shurûţ an-nafãz.1 Artinya 
segala perbuatan hukum, mulai yang teringan sampai yang 

1  Sharat nafãz adalah hal-hal penting yang dapat membentuk 
transaksi mu`īmalah. Adapun hal yang dimaksud seperti yang dijelaskan 
oleh `Ali Khafifi dalam Kitabnya Ahkãm al-Mu`ãmalãt as-Shar`iyyah, 
yaitu kebebasan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dapat 
dilakukan oleh seseorang yang sekurang-kurangnya berusia tamyiz, 
kesatuan majlis, kedua belah pihak harus benar-benar mengetahui perkara 
yang ditransaksikannya. Lihat Ali Khafifi, Ahkãm al-Mu`ãmalãt as-
Shar`iyyah (Kairo: Dãr al-Fikr al-`Araby, 2007), 188.     
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terberat sekalipun tidak dapat terbentuk kecuali harus 
dilengkapi dengannya. Kedua disebut fuqahã` sebagai shurûţ 
as-şah2 atau nama lain dari sebutan ini adalah syarat yang 
harus dimiliki oleh unsur-unsur yang terkandung dalam 
perbuatan hukum itu. Maksudnya bahwa segala unsur 
yang terkandung dalam transaksi mu`ãmalah masing-masing 
memiliki sharat tertentu. Termasuk di dalamnya adalah 
subjek hukum atau pelaku transaksi mu`ãmalah.          

Menurut hukum perdata, subjek hukum adalah segala 
sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut 
hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut 
hukum. Lebih jauh Algra menyebutkan bahwa subjek 
hukum itu setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, 
yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid), 
sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah 
kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Karena 
itu, setiap manusia baik warga negara Indonesia maupun 
negara Asing menurut undang undang perdata adalah 
subjek hukum. Manusia yang dimaksud dapat dijadikan 
sebagai subjek hukum dari semenjak lahir sampai meninggal 
dunia. 

Subjek hukum dalam pertimbangan hukum terbagi 
menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Secara 
yuridis ada dua alasan manusia dapat dijadikan sebagai 
subjek hukum, yaitu pertama, manusia mempunyai hak-hak 
subyektif. Kedua memiliki kecakapan untuk menerima hak 
dan kewajiban. Dalam kapsitasnya sebagai subjek hukum 
tidak semua orang bisa dijadikan sebagai subjek hukum 

2  “Ibid”., 191-195.
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meskipun ia sebagai sumber diberlakukannya hak dan 
kewajiban. Di samping itu, karena tidak semua manusia 
cakap untuk melakukan tindakan hukum. Manusia seperti 
ini tergolong sebagai orang yang belum dewasa, orang 
yang berada di bawah pengampuan orang tua walinya, dan 
seorang wanita yang bersuami.3 Manusia yang tergolong 
cakap melakukan tindakan hukum itulah yang berhak 
dijadikan sebagai subjek hukum dan dalam pertimbangan 
hukum mereka tergolong sebagai orang dewasa.4 

Selain manusia terdapat juga badan-badan hukum 
yang bisa dijadikan sebagai subjek hukum. Sebagaimana 
layaknya manusia sebagai subjek hukum, badan hukum 
juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia 
dalam kapasistanya sebagai subjek hukum. Artinya, segala 
persoalan yang diakibatkan dari aktivitas yang dilakukan 
oleh pengurus badan hukum dapat dipertimbangkan secara 
hukum. Bisa menggugat juga bisa digugat, tetapi sangat 
bergantung pada bentuk badan hukum serta aktivitas 
hukum yang dilakukannya. Misalnya badan hukum publik 
yang melanggar perbuatan hukum. Di antaranya provinsi 
dengan provinsi lain, antara satu negara dengan negara 
lain, dan kabupaten dengan kabupaten lain. Begitu juga 
dengan badan hukum yang berbentuk hukum perdata bisa 

3  Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, 
mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan 
sendiri perbuatan hukum ialah pertama, orang yang belum dewasa. Kedua, 
orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang 
dungu, sakit ingatan, dan orang boros. Ketiga, orang perempuan dalam 
pernikahan (wanita kawin). Lihat Kitab Undang Undang Hukum  Perdata 
Pasal 1330. 

4  “Ibid”., Pasal 2.
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mengajukan gugatan atau digugat karena penyelewengan 
hukum yang dilakukannya seperti yayasan A dengan yayasan 
B, antara  koperasi C dengan koperasi D,  dan PT dengan 
CV.

  Sementara dalam perspektif  hukum Islam,  subjek 
hukum itu lazim disebut mahkûm ‘alaih yang berarti orang 
yang telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan 
hukum. 5 Akan tetapi dalam banyak literatur fiqh, pelaku 
hukum atau mahkûm ‘alaih itu adalah semua manusia 
terlepas kondisinya menempati posisi anak-anak, remaja, 
dewasa, maupun orang tua. Dalam bahasa fiqh orang yang 
dipertimbangkan untuk melakukan hukum disebut sebagai 
mukallaf. 

Mukallaf atau subjek hukum ialah orang yang dituntut 
oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya 
diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Jelasnya 
mukallaf adalah orang-orang yang dibebani hukum.6 Para 
‘ulamã` ilmu usūl mengatakan bahwa mahkûm ‘alaih adalah 
mukallaf yang dituntut oleh hukum untuk suatu perbuatan. 
Mukallaf itu merupakan definisi lain dari mahkûm ‘alaih. 
Meski terdapat di dalamnya perbedaan bahwa mukallaf itu 

5  Dalam paradigma hukum, mereka juga disebut subyek hukum. 
Adapun Mukallaf secara bahasa adalah berbentuk ism al-maf’ûl dari fi’il 
al-mâdli “kallafa” (َكلََّف), yang bermakna membebankan. Maka, kata 
mukallaf berarti orang yang dibebani hukum. Muhammad Abu zahrah 
mendefinisikan mahkūm alaih dengan “orang mukallaf, karena dialah 
yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak, dantermasuk 
atau tidak dalam cakupan perintah dan larangan. Lihat Amir Syarifuddin, 
Uşûl Fiqh (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), Jilid, 1, 356. 

6  “Ibid”., 256.
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merupakan nama dari batas minimal usia seseorang dapat 
dikatagorikan sebagai mahkûm ‘alaih. 

Sedangkan mahkûm ‘alaih sendiri berarti subjek hukum 
yang harus memiliki sharat mukallaf. Dalam ilmu uşûl al-
fiqh, mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu 
bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah 
Allah maupun larangan-Nya. Semua yang berkaitan dengan 
seluruh aktivitas mukallaf memiliki implikasi hukum, dan 
karenanya harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia 
maupun di akhirat. Secara istilah, mukallaf adalah seorang 
manusia yang mana perlakuannya itu bergantungan dengan 
ketentuan shãri’ atau hukumnya.7

Kemampuan untuk melakukan taklīf  hukum tidak 
semudah membalik telapak tangan melainkan mahkûm ‘alaih 
tersebut memiliki kompetensi yang relevan sekaligus sebagai 
syarat untuk menghantarkannya sebagi pelaku hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Menurut ulama uşûl fiqh 
bahwa syarat atau kompetensi seseorang dapat dikenai taklīf 
atau sebagai predikat mukallaf  harus memiliki dua syarat 
sebagaimana yang dijelaskan berikut.8

Pertama, orang tersebut harus mampu memahami dalil 
taklīf. Karena  taklīf itu adalah khitãb, sedangkan khitãb 
orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas 
tidak mungkin (محال). Kemampuan memahami itu hanya 
dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami 
dan menemukan ide (اإلدراك). Hanya saja akal itu adalah 

7  Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, Filsafat Hukum Islam (Semarang: 
Pustaka Rizki Putra,      2001), 203.

8  Syarifuddin, Uşūl..., 356-357.
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sebuah perkara yang abstrak (اخلفية). Maka al-shãrī‘ sudah 
menentukan batas taklīf dengan perkara lain yang jelas 
dan berpatokan (منضبط) yaitu sifat baligh seseorang. 9 Sifat 
baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui 
baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Oleh karena itu, orang 
yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf  karena 
tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk 
memahami dalil taklīf.

Kedua, calon yang dijadikan sebagai subjek hukum atau 
mahkûm ‘alaih itu harus memiliki kemampuan yang memadai 
dalam bertindak hukum. Dalam ranah uşūl al-fiqh disebut 
sebagai ahliyah (أهلية). Menurut terminologinya bahwa 
ahliyyah itu adalah kepatutan seseorang untuk memiliki 
segala hak dan kewajiban terutama dalam mempraktikkan 
tarnsaksi mu‘ãmalah. Mencermati kondisi ini para ‘ulamã uşūl 
al-fiqh membagi sifat ahliyah itu menjadi dua, yaitu ahliyah al-
wujūb dan ahliyyah al-adã`.10

9  Ada hadis yang menjelaskan bahwa orang tidur, orang lupa, 
pingsan, mabuk  tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali betul-
betul dalam kondisi normal. Bunyi hadis itu adalah sebagai berikut. 
ُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَيإِْه َوَسلََّم: ُرِفَع اإْلَكاَلُم َعنإْ  َعنإْ َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعنإَْها َقالَتإْ : َقاَل َرُسوإْ
ِن  نُوإْ َتلَِم، َوَعِن اإْلَمجإْ ِن َحتَّى َيحإْ نُوإْ َتلَِم، َوَعِن الإَْمجإْ ِبّيِ َحتَّى َيحإْ َتيإَْقَظ، َوَعِن الصَّ َثاَلَثٍة : َعِن النَّاِئِم َحتَّى َيسإْ

ِقَل) رواه أحمد).  َحتَّى َيعإْ
Diangkatlah pena itu (tidak digunakan untuk mencatat amal 

perbuatan manusia) dari tiga orang, pertama dari orang tidur sampai dia 
bangun, dari kanak-kanak sampai ia jadi dewasa, dan ketiga dari orang gila 
sampai dia berakal. Lihat al-Amidy, al-Ihkãm fī Uşūl al-Ahkãm (Mesir: 
Muassah Ar-Risãlah, t.th.), 115, 216. 

). بإَْراِنيإْ ِة َوالطَّ َرُه لَُه (َرَواُه اِبإُْن َماجَّ َتكإْ ِتي َعِن اإْلَخَطأِ َوالنِّسَياِن َوَما اسإْ ُرِفَع أُمَّ
Artinya: beban hukum diangkat dari umatku apabila mereka khilaf, 

lupa dan terpaksa. Muhammad Abu Zahrah, Uşūl..., 529.
10  Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2002),  195.
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Penetapan kemampuan dalam taklīf  hukum dengan 
ketentuan harus dewasa/mukallaf  terhadap subjek hukum 
atau mahkûm ‘alaih seperti yang telah dijelaskan di muka 
adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi 
mereka, terutama pertanggungjawaban secara matang 
terhadap akibat transaksi yang akan dikerjakannya. Artinya 
kalau pertimbangan hukum tidak memihak pada ketetntuan 
itu, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek 
hukum menjadi tidak valid. Selain itu, pertimbangan hukum 
dari akibat yang dilakukannya oleh subjek itu menjadi tidak 
jelas. Semua  itu ditetapkan oleh saharã‘ bukan semata-mata 
membebani manusia di luar batas kemampuannya. Tetapi 
semuanya didasarkan pada kebaikan dunia dan akhirat bagi 
pelaku hukum itu sendiri.

Menurut hukum Islam, ketentuan mengenai 
kemampuan seseorang dalam mengkondisikannya sebagai 
subjek hukum dalam transaksi mu’ãmalah tidak didasarkan 
pada usia yang dimilikinya. Tetapi lebih didasarkan pada 
kecerdasannya dan secara fisik telah terhitung bãligh dengan 
tanda-tanda yang telah digambarkan oleh fuqahã. Sedangkan 
usia merupakan tolok ukur bagi subjek hukum yang belum 
mengalami tanda-tanda bãligh seperti ihtilãm bagi laki-laki dan 
haid bagi wanita.11 Karena itu, tidak heran kalau kemudian 

11  Menurut mayoritas/jumhur ‘ulamã` bahwa kriteria baligh 
itu ada tiga, yaitu (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air 
mani احتالم, baik laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak 
perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun. Lihat Al 
Imãm Jalãluddīn al Mahallī dan Jalãluddīn as Suyuţi, Tafsīr al Qur`ãn al 
Karīm, Juz I, (Beirut: Dãr al Fikr, 1998), 98 dan Wahbah al Zuhaili, Uşūl 
Fiqh al Islãmi., 121. Bandingkan dengan Al-Mawardi, al-Hãwi al-Kabīr 
(Beirut: Dãr al-Kutb al-`Ilmiyyah,1999), VIII, 47. 
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para fuqahã melontarkan pernyataan yang berbeda dalam 
menentukan ukuran baligh dan cerdasnya seseorang melalui 
usia.

Menurut mayoritas fuqahã, dewasanya seseorang 
dapat diukur dari usianya yang telah menginjak 15 (lima 
belas) tahun.12 Sedangkan ahli-ahli hukum Mazhab Hanafi 
menetapkan kedewasaan seseorang dengan usia yang 
telah disandangnya adalah 18 (delapan belas) tahun bagi 
laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi wanita.13 Di lain 
kitab dijelaskan bahwa Imãm Abū Hanīfah 14 menetapkan 
bahwa usia anak dapat diklaim sebagai orang dewasa serta 
memiliki kemampuan dalam melaksanakan taklīf  hukum 
jika ia telah memasuki usia 18 (delapan belas) tahun baki 
kaum laki dan memasuki 19 (sembilan belas) tahun bagi 
kaum perempuan. 

Menurut fuqahã lain menetapkan bahwa ihtilãm itu terjadi 
di saat seseorang berusia  sembilan, sepuluh, dan dua belas 
tahun.15 Pernyataan ini diperkuat oleh as-Sharakhsi yang 
menyatakan bahwa usia 12 tahun, anak sudah mengalami 

12  “Ibid”., VI, 343.
13  Al-Kassãni, Badã`i` as-Şanã`i’ Tartīb asy-Syarã`i` (Beirut: Dãr 

Ihya` at-Turats al-`Arabi,  1998), 172. 
14  Ibnu al-Jauzī, at-Tahqīq fi Ahãdīth al-Khilãf (Beirut: Dãr al-

Kutub al-`Ilmiyyah, 1415 H),             II, 203.
15  Hal itu diperkuat dengan setetmen yang dilontarkan oleh Imãm 

Abū Hanīfah dengan memberikan batasan usia baligh minimal, yaitu bagi 
laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun (kriteria baligh bagi laki-
laki yaitu ihtilam (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga), 
keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, usia minimal 12 tahun 
dan atau menghamili) dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia 
wanita yang biasanya sudah haid). Lihat Abu ‘Abdillah Muhammad bin 
Ahmad al Qurţubhi, al Jãmi’  li Ahkãm al Qur`ãn (Beirut: Dãr al Fikr, 
t.th.), V, 37
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inzal (keluar mani) maka dipastikan seorang tersebut telah 
mengalami ihtilãm.16 Berbeda dengan al-Mawardi bahwa 
kedewasaan anak tidak cukup hanya diukur dengan kondisi 
bãlighnya tetapi harus diukur dengan kematangannya dalam 
bertindak (ar-rushd).17 Lebih jauh al-Mawardi menyatakan 
bahwa ar-Rushd berarti kemampuan bertindak secara tepat 
(ishãbatu al-haqq).18 

Menurut Imãm Mãlik, batasan umur bãligh bagi laki-
laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau 
genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan baligh 
ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau 
dipenuhi oleh si anak. Al Qurtubi dan Al Dardiri  lebih 
terinci lagi bahwa Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria 
baligh ada tujuh macam. Lima bagi laki-laki dan perempuan, 
sedangkan yang dua macam khusus bagi perempuan.19 

Setiap orang pada hakekatnya bisa menjadi subjek 
hukum. Tetapi tingkat kevalidan terhadap perbuatan 
hukum yang dikerjakannya berbeda-beda. Misalnya ‘ulamã` 
membagi keahlian seseorang dapat melakukan tindakan 

16  As-Sarakhsi, al-Mabsuţ (Bairut: Dãr al-Ma`rifah, t.th.), 162. 
17  Al-Mawardi, al-Hãwi, 49.
18  Al-Fayyumi, al-Mişbãh al-Munīr (Beirut: al-Maktabah al-

`Ilmiyyah, t.th.), I, 227.
19  Kriteria bãligh khusus bagi perempuan adalah (1) haid, dan 

(2) hamil. Sedangkan kriteria baligh yang berlaku bagi laki-laki dan 
perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) 
tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan (3) tumbuhnya rambut di ketiak, 
(4) indra penciuman hidung menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. 
Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria baligh tersebut tidak muncul, 
maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia 
genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Lihat Ibn Abidin, Hãshiyah Rãd 
al Mukhtãr `alã Dûr al Mukhtãr, Jilid V (Mesir: al Bãbi al Halabi, t.th.), 
107.
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hukum berdasarkan tingkat kemampuannya dalam 
pertimbangan hukum Islam. Hirarki kemampuan orang 
melakukan tindakan hukum diawali dengan konsep ahliyyah 
al-wujûb. Ia merupakan sifat dari kecakapan seseorang untuk 
menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup 
untuk dibebani seluruh kewajiban. Dasar adanya kecakapan 
ini adalah adanya kehidupan.20 

Para ulama uşûl al-fiqh membagi ahliyyah al-wujūb ini 
menjadi dua bagian: pertama, ahliyyah al-wujūb al-nãqişah  
 yaitu: ketika seseorang masih berada ,(الناقصة الوجوب أهلية)
di dalam kandungan ibunya. Janīn dianggap memiliki ahliyyah 
al-wujûb yang belum sempurna karena hak-hak yang harus 
diterimanya belum dapat menjadi miliknya secara sempurna 
sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat. Terdapat empat 
macam hak seorang janīn yang masih di dalam kandungan, 
yaitu hak keturunan ayahnya, hak warisan dari pewarisnya 
yang meninggal dunia, waşiat dan harta wakaf  yang ditujukan 
kepadanya. 

Ahliyyah yang kedua adalah ahliyyah al-wujûb al-kãmilah 
أهلية) الوجوب   yaitu kecakapan menerima hak bagi ,(الكاملة 
seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan 
berakal walaupun masih kurang sempurna. Pada periode ini, 
seseorang telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu, 

20 Kecakapan semacam ini menurut ‘ulamã` Fiqh disebut 
 yaitu suatu sifat yang secara hukum menjadikan seseorang dapat ,”ذمة“
bertindak dan menerima kewajiban tertentu. Untuk menentukannya adalah 
berdasarkan sifat kemanusiaannya (إنسانية) yang tidak dibatasi umur, baligh 
atau tidak, cerdas atau tidak. Semenjak seseorang dilahirkan dan hidup 
di dunia sampai meninggal dunia, ia telah memiliki sifat kecakapan ini. 
Kecakapan ini akan hilang apabila nyawanya hilang atau meninggal 
dunia.
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seperti kewajiban untuk menjaga harta orang tuanya, 
kewajiban agama yang berkaitan dengan hartanya seperti 
zakat, dan kewajiban membayar ganti rugi yang diambil dari 
hartanya apabila ia telah merusakkan harta orang lain.

Selain itu, ada juga yang disebut sebagai ahliyyah al-`adã`, 
yaitu sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah 
dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan 
seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif  maupun 
yang bersifat negatif. Jika ia mengerjakan perbuatan yang 
dituntut sharã’, maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban, 
sehingga ia diberi pahala. Dan apabila ia melanggar tuntutan 
sharã’, maka ia berdosa.21 

‘Ulamã` uşūl al-fiqh juga membagi kecakapan ini menjadi 
dua. Pertama,  ahliyyah al-`adã`al-nãqişah (الناقصة األداء أهلية) 
yaitu, ketika seseorang masih kecil sampai dengan mencapai 
masa baligh dan berakal secara sempurna. Pada periode 
ini tindakan atau perbuatan hukum seseorang dalam hal-
hal tertentu dianggap sah, seperti transaksi-transaksi 
yang semata-mata menguntungkan. Kedua, ahliyyah al-
`adã` al-kãmilah (أهلية األداء   yaitu, periode di mana (الكاملة 
seseorang telah baligh dan berakal sempurna. Pada periode 
ini seluruh tindakan atau perbuatan hukum seseorang harus 
dipertanggung jawabkan, baik melaksanakan tuntutan 
shãri’ maupun meninggalkanya di dunia maupun di akhirat. 
Transaksi-transaksi yang dilakukannya juga mengikat secara 
sempurna. Perpindahan seseorang dari periode sebelumnya 
menuju periode ini ditandai secara fisik, bagi laki-laki apabila 
telah mimpi basah dan bagi wanita apabila telah haid.     

21  Nasrun Haroen, Uşûl Fiqih 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 
1997), 308.
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1. Kriteria dan Kedudukan Subjek Hukum Minor 
dalam Transaksi Muamalah
Pada prinsipnya, semua makhluk yang bernyawa dapat 

dikatakan sebagai subjek hukum di internal habitatnya. 
Apalagi makhluk Tuhan yang disebut manusia merupakan 
subjek hukum yang paling unggul dibanding dengan 
makhluk Tuhan lainnya.22 Hal-hal yang sangat mendukung 
dalam kedudukannya sebagai penguasa bagi subjek-subjek 
hukum lainnya adalah manusia diberikan akal sehat yang 
tidak diberikan kepada makhluk lainnya oleh Allah SWT. di 
bumi ini.23 Peran akal sangat mempengaruhi kemampuan 
manusia untuk melakukan tindakan hukum yang 
diperintahkan oleh Allah. Misalnya kewajiban shalat, zakat, 
puasa, dan haji merupakan bagian dari sederet kewajiban 
yang hanya diperintahkan oleh Allah kepada manusia, 
bukan kepada makhluk-Nya yang lain. Begitu juga manusia 
diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini agar 
menyadari bahwa dirinya memiliki kelebihan dari makhluk-
makhluk-Nya yang lain. 

Kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada 
manusia itu berupa akal itu, menjadi terbantahkan ketika 
realitas membuktikan bahwa tidak sedikit di muka bumi ini 
tidak dapat melaksanakan perintah Allah berupa kewajiban, 
baik ibadah spritual maupun sosial, karena memiliki 

22  Isma`il Thoyib, Filsafat Pendidikan Islam Membangun Insan 
Muslim Berkarakter (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013), 2.  

23  Dalam bahasa Filsafat Hukum Islam seperti yang dideklarasikan 
oleh Alaiddin Koto, yaitu manusia sebagai khalifah diberikan kekuasaan 
penuh untuk mengatur segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi. 
Lihat Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam  (Jakarta: PT. Raja Grapindo 
Persada, 2012), 156. 
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kekurangan dan keterbatasan bila dibandingkan dengan 
manusia lainnya. Pernyataan tersebut menjadi tidak salah 
ketika mencermati sebuah pernyataan ulamã` bahwa tidak 
semua manusia dapat dijadikan sebagai subjek hukum, 
karena berbagai pertimbangan di dalamnya, tak terkecuali 
kualitas kemampuan yang dimiliki subjek hukum itu.24 
Dengan demikian, sangat jelas bahwa manusia ada yang 
bisa menjadi subjek hukum dan ada juga yang tidak bisa 
dijadikan sama sekali sebagai subjek hukum.

Manusia yang tidak bisa dijadikan sebagai subjek 
hukum adalah orang-orang yang diberikan Tuhan 
keterbatasan akal, misalnya keterbatasan akal disebabkan 
oleh kondisi alami atau bawaan fitrah seperti orang gila, 
anak kecil, orang pingsan, orang pikun, orang tidur, orang 
terjangkit penyakit epilepsi, budak, orang sakit, orang yang 
sedang haid, nifas, dan orang mati. Adapun keterbatasan 
akal sehingga orang tidak bisa dijadikan sebagai subjek 
hukum, karena disebabkan oleh unsur kesengajaan. Dalam 
hal ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, kesengajaan yang 
dilakukan oleh manusia yang bersangkutan, misalnya bodoh, 
boros, mabuk, bersenda gurau, berbuat salah, dan musafir. 
Kedua, orang ini tidak mampu menjadi subjek hukum, 
karena adanya kesengajaan yang disebabkan oleh orang 
lain, misalnya orang dalam kondisi terpakasa baik paksaan 
berat maupun ringan.25 Kekurangan dan keterbatasan yang 
dimiliki oleh masing-masing subjek hukum di atas lazim 

24  Hal itu, lazim disebut  Alaiddin Koto sebagai perkara yang 
mencegah adanya taklīf bagi subjek hukum. Ibid., 142.  

25  Imam Jalaluddin al-Hanafi, Al-Mughnī  fī Uşūl al-Fiqh (Makkah: 
Um al-Qurra, 1403 H), 369. 
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disebut sebagai subjek minor dalam filsafat hukum Islam. 
Untuk mengetahui semuanya, pada sub-bab tulisan berikut 
akan dibahas secara rinci dan beurutan. 

a. Orang Gila

Menurut pengertian umum orang gila adalah orang 
yang sakit jiwa atau yang sakit ingatan lantaran ada 
gangguan pada urat sarafnya. Pengertian ini menjadi jelas 
ketika melihat realitas penampilan seseorang compang 
camping dan berperilaku aneh, biasanya diklaim oleh orang 
banyak sebagai orang yang stres atau gila. Tapi pendapat 
tersebut menjadi tertolak ketika Rasulullah mendefiniskan 
bahwa orang gila hakiki, yaitu “orang-orang yang terganggu 
jiwanya oleh berbagai faktor atau keadaan sebagaimana 
yang diterangkan di atas tidaklah disebut sebagai orang gila. 
Orang-orang semacam itu hanya disebutkan oleh Rasulullah 
saw. sebagai orang yang sakit atau yang mendapat musibah 
dari Allah swt. Dan secara hukum mereka termasuk dalam 
kelompok yang dibebaskan dari melaksanakan kewajiban 
syariat seperti shalat, puasa, zakat, haji, kecuali pada suatu 
ketika mereka telah sembuh dari kondisi gila tersebut. 
Atau dengan kata lain; tidak ada dosa atas diri mereka 
jika melanggar perintah dan ketentuan Allah swt., sampai 
mereka sembuh dari penyakitnya”.26    

26  Berlainan dengan pengertian orang gila di atas sekaligus ciri-
cirinya seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Abdullah Al-Ghazali 
dalam Risalah Tafsir menyampaikan sebuah riwayat (hadis)sebagai 
berikut:“Pada suatu hari Rasulullah SAW ber-jalan melewati sekelompok 
sahabat yang sedang ber-kumpul. Lalu beliau bertanya kepada mereka: 
“Mengapa kalian berkumpul disini” Para sahabat tersebut lalu menjawab: 
“Ya Rasulullah, ada orang gila yang sedang mengamuk. Oleh sebab 
itulah kami ber-kumpul disini.” menanggapi hal itu Rasulullah saw. lalu 
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Keterbatasan akal yang dimiliki orang gila dapat 
mengantarkannya sebagai seseorang yang tidak sah 
menjadi subjek hukum, karena orang gila seperti yang 
dideklarasikan oleh Imãm Jalãluddin al-Hanafi dalam 
kitabnya bahwa orang gila itu sesungguhnya tidak bisa 
bertanggung jawab dan tidak mampu menanggung beban 
dan kewajiban. Artinya segala perbuatan yang telah, sedang, 
dan akan diperbuatnya menjadi gugur demi hukum, seperti 
pernyataan untuk melakukan transaksi mu’ãmalah, ţalãq, dan 
seluruh pernyataannya.27

Kedudukan orang gila dalam hukum tidak sah 
dijadikan sebagai subjek hukum karena golongan ini di 
mata hukum tidak berakal dan tidak mampu memahami 
sama sekali dalil taklīf. Konsekuensi aktivitas hukum 
yang diperbuatannya seolah-olah tidak ada maksud yang 

bersabda: “Sesungguhnya orang ini tidaklah gila (al-majnūn), tapi orang 
ini hanya sedang mendapat musibah. Tahukah kalian, siapakah orang gila 
yang sebenar-benarnya disebut gila (al-majnūn haqqul al-majnūn) “. Para 
sahabat lalu menjawab: Tidak ya Rasulullah. Hanya Allah dan rasul-Nya 
jualah yang mengetahuinya.” Kemudian Rasulullah saw. menjelaskan: 
“Orang gila yang sesungguhnya gila (al-majnūn haqqul majnūn) adalah 
orang yang berjalan dengan penuh kesombongan; yang membusungkan 
dadanya; yang memandang orang dengan pandangan yang merendah-kan; 
lalu berharap Tuhan akan memberinya surga; padahal ia selalu berbuat 
maksiat kepada-Nya. Selain itu, orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak 
pernah merasa aman dari kelakuan buruknya. Begitu juga di sisi yang 
lain, orang juga tak pernah mengharapkan perbuatan baiknya. Orang 
semacam inilah yang disebut sebagai orang gila yang sebenar-benarnya 
gila (al-majnuun haqqul majnuun). Adapun orang yang kalian tonton ini 
hanyalah sedang mendapat musibah dari Allah.” Lihat http://blog-rye.
blogspot.com/2013/03/orang-gila-dalam-islam.html lihat juga http://
halamandakwah. blogspot.com/2011/12/orang-gila.html? Show Comment
=1364279110237#c8576351359135388602. 

27  Imãm Jalãluddin al-Hanafi, al-Mughni., 370. 
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dituju karena tidak dianggap ahli dalam hukum. Menurut 
Abū Yūsuf  muridnya Imãm Abū Hanifah ia menyatakan 
bahwa orang-orang seperti itu hukum ibadahnya menjadi 
gugur, karena diqiyaskan kepada orang yang sedang tidur 
dan pingsan. Lebih jauh menurut Abū Yūsuf  menyatakan 
bahwa mereka-mereka itulah yang mendapatkan dispensasi 
hukum dari Allah swt. dan segala perbuatan hukum yang 
dikerjakannya tidak ada konsekuensi maupun dampak bagi 
dirinya.28 Hal ini diperkuat lagi oleh Syaikh Muhammad al-
Fudãli dalam kitab monumentalnya Kifãyat al-‘Awãm dengan 
pendapatnya, orang gila, lupa, dan lainnya itu termasuk ahli 
fitrah, atau orang yang uzur hukum. Secara lebih lengkap 
pendapatnya dapat dilihat dari pernyataannya berikut ini.      

Setiap orang yang sampai kepadanya da’wah Rasulullah 
saw. walaupun Rasulullah itu adalah Nabi Adam, maka ia 
ditaklīf  dengan iman, meskipun Nabi Adam tidak diutus 
oleh Allah kepada orang yang bersangkutan. Barang siapa 
yang ingkar dan sombong dalam mengikutinya, maka ia 
berhak mendapat siksa. Adapun orang yang tidak sampe 
kepadanya da’wah Rasulullah saw. karena terpencil diujung 
sebuah negeri, maka dia termasuk orang yang dianggap 
hukum sebagai orang yang ‘użur, mereka itu disebut 
sebagai ahli fitroh yaitu orang yang tidak ada dosa pada 
zaman Rasulullah saw. atau tidak diutus kepada mereka, 
maka selamatlah mereka walaupun menyembah berhala 
karena keuzuran mereka. Allah akan memberikan kepada 
mereka kedudukan dari Jannat al-Ikhtişoş bukan Jannat  al-
A’mãl, karena mereka tidak memiliki amal saleh yang dapat 
menjaminnya seperti orang yang sempurna akalnya. Inilah 

28  “Ibid”., 370. 
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persoalan yang sangat benar maka setiap muslim harus 
memperhatikan dan memahaminya kondisi mereka.29

Dari pernyatan ulamã` di atas dapat ditarik sebuah 
kesimpulan bahwa orang gila dalam perspektif  hukum Islam 
tidak sah dijadikan sebagai subjek hukum. Persoalannya 
karena mereka tidak  memiliki akal yang sempurna untuk 
memahami dalil maupun taklīf  hukum. Sedangkan menurut 
ilmu ‘aqidah,  kebanyakan ulamã` Ahli Uşūl al-ddin mereka 
selamat dari hukuman Allah swt. karena tidak sah iman 
mereka untuk melakukan perintah-Nya. Bahkan menurut 
Imãm Jalãluddin al-Hanafi segala akad atau transaksi 
yang dilakukannya tertolak demi hukum, karena ia tidak 
memiliki syarat dan rukun sebagai pelaku hukum.30 Tapi 
perbuatannya menjadi sah demi hukum jika keluarganya 
dapat menanggung segala akibat dari perbuatannya, 
terutama dalam transaksi mu`ãmalah.

b. Anak Kecil

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang 
dilahirkan dari perkawinan antarseorang perempuan 
dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa 
seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak 
pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak 
juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru 
yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan 
Sumber Daya Manusia bagi pembangunan Nasional.31 

29 Syakh Muhammad al-Fudãli,  Kifãyat al-‘Awãm terj., 
Mujiburrahman (Surabaya: Mutiara, 1997), 13. 

30 Imãm Jalãluddin al-Hanafi, al-Mughni., 371.
31 https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=1kqmU6roIpbt8AW

M1oDgCg#q=pengertian+anak+menurut+Islam+
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Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan negara 
di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. 
Semakin baik kepribadian anak sekarang, semakin baik 
pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, 
apabila kepribadian anak tersebut buruk, akan bobrok pula 
kehidupan bangsa yang akan datang.

Dari pernyataan tersebut tidak salah kemudian kalau 
dipaparkan di sini tentang pengertian anak menurut 
perspektif  agama, karena memiliki hubungan yang erat 
antara pandangan anak secara umum maupun agama. 
Menurut agama Islam, anak adalah makhluk yang lemah 
dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari 
kehendak Allah swt. dengan melalui proses penciptaan. 32  
Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam 
pandangan agama Islam, anak harus diperlakukan secara 
manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, 
sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang 
berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam 
menyosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan 
hidupnya di masa-masa mendatang. Dalam pengertian 
Islam, anak adalah titipan Allah swt. kepada kedua orang 
tua, 33 masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan 
memakmurkan dunia sebagai rahmatan li al-ã’lamin dan 

32 http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-4631 
29.html.

33  Pengertian anak dalam kondisi tersebut tidak ditentukan oleh 
usia yang dimilikinya, tetapi sesungguhnya anak itu adalah seseorang yang 
belum pernah melakukan akad perkawinan. Pengertian ini terdapat dalam 
Kompilasi Hukum Islam. Lihat Instruksi Peresiden Nomor 1 Tahun 1991, 
Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Badan Pembinaan badan 
Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan 
Islam Kementerian Agama RI, 2001), 50.    
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sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung 
arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, 
dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima 
oleh Allah dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Dilihat dari pengertian di atas, nampaknya anak tidak 
mendapatkan posisi dalam hukum karena ia merupakan 
ahliyah al-wujūb yang tidak memiliki beban untuk 
melaksanakan taklīf hukum. Anak kecil dalam perspektif  
hukum hanya menerima hak dari akibat hukum yang telah 
dilakukan oleh orang tuannya. Dengan demikian, kondisi 
anak-anak secara umum tidak bisa dijadikan sebagai subjek 
hukum karena segala perbuatannya diqiyaskan dengan 
orang gila. Alasan kuat adalah seperti yang dilontarkan oleh 
Imãm Jalãluddin al-Hanafi karena ia tidak memiliki akal dan 
belum tamyīz.34 

Berbeda halnya dengan anak yang memiliki kemampuan 
akal yang sempurna serta tamyīz ia sah-sah saja sebagai 
subjek hukum.35 Ia  terhitung sebagai layaknya orang yang 
telah baligh dan segala hak dan kewajiban yang dilakukan 
dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Jika status keuzuran 
terdapat pada orang baligh, maka begitu pula keuzuran 
yang ada pada anak yang mumayyiz tadi. Sebaliknya, jika 
orang baligh memiliki kemampuan sempurna, begitulah 
kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut.

c. Gugurnya Taklif  Hukum Sebab Tidur, Mabuk, Sakit

Dalam segi mua`ãmalah, tidur dapat menghilangkan 
keahlian selama tidur, karena akal orang tidur tidak dapat 

34  Imãm Jalãluddin al-Hanafi, al-Mughni., 371.
35  Ibid., 371.
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bekerja. Segala aktivitas yang dilakukannya selama tidur 
dianggap tidak sah. Namun, dalam soal ibadah tidur tidak 
dapat menghapuskan kewajiban-kewajiban yang mesti 
dilakukannya, hanya saja taklifnya tertunda sampai ia bangun. 
Sementara itu, mabuk dapat juga menghilangkan akal dalam 
jangka waktu tertentu. Perbuatan-perbuatan orang mabuk 
tidak dapat dipikirkan atau tidak dikehendakinya. Karena 
itu, mabuk dapat menghilangkan keahlian atau kemampuan 
berbuat. Perbuatan orang mabuk oleh sebagian ‘ulamã` 
dianggap tidak sah dengan tidak memandang sebab-bebab 
yang memabukkannya. Kalau mabuknya dikarenakan 
maksiat, seperti minum arak, ahliah al-adã`-nya tidak hilang, 
ţalaq orang yang mabuk karena maksiat dianggap sah. 
Namun kalau bukan karena maksiat, segala perbuatannya 
menjadi tidak sah. 

Selain itu, sakit juga dapat menggugurkan kewajiban 
seseorang untuk melakukan taklīf hukum. Dalam keadaan 
sakit dan bepergian, orang boleh shalat dengan jama` dan 
qaşar, boleh shalat dengan duduk, dan lain sebagainya. 
Di samping itu dalam keadaan sakit berat, menjadi sebab 
dibatasinya kekuasaan dalam membelanjakan hartanya bila 
lebih dari sepertiga. Dengan demikian, orang sakit pada saat 
dia sakit tidak sah dijadikan sebagai subjek hukum, karena 
tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan 
hukum. Selanjutnya, kondisi orang yang datang bulan seperti 
haid dan nifas tidak menghilangkan kemampuannya dalam 
melakukan beban hukum baik ibadah maupun mu`ãmalah. 
Hanya saja dalam soal ibadah tidak sah menjadi pelaku, 
karena tidak terdapat syarat sahnya, yaitu kesucian, maka 
perbuatannya itu dapat dilaksanakan pada waktu lain, seperti 
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puasa. Adapun ibadah shalat tidak wajib mengqada`nya 
karena hal itu dapat memberatkan bagi perempuan.36 
Masalah pengguguran beban hukum bagi orang yang 
haid maupun nifas tidak sampai membuat kehilangan akal 
atau kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga hal ini 
nampaknya sebagai pengecualian dari beberapa perkara 
yang menggugurkan taklīf hukum. Karena haid maupun 
nifas berlaku pada gugurnya pekerjaan ibadah saja dan 
tidak berlaku pada kegiatan mu`ãmalah. Semua kondisi 
subjek minor di atas dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa subjek hukum adalah orang yang berakal dan 
mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan 
perbuatan hukum yang dilakukannya. Jika seseorang gagal 
mempertahankan segala kemampuan akalnya maka dapat 
diklaim tidak bisa dijadikan sebagai subjek hukum. Adanya 
subjek minor tersebut di atas pada hakekatnya menjadi 
dasar untuk menjaga kemaslahatan dan menolak semua 
kemudaratan bagi masing-masing pelaku hukum.37 Dalam 
transaksi mu`amalah, ‘ulamã` tidak membolehkan segala yang 
menggugurkan taklīf  hukum bagi subjek hukum seperti 
yang telah disebutkan di atas, karena semata-mata bertujuan 
untuk menjaga harta yang bersangkutan dari kemubaziran, 
kerugian, dan kemudaratan.

36  Alaiddin Koto, Filsafat., 144. 
37  Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer (Jakarta: 

PT. Raja Grapindo Persada, 2008), 3-4.  
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2. Anak dalam Pelaksanaan Hukum menurut 
Hukum Islam 

a. Kriteria Anak menurut Fuqaha  

Anak sebagaimana yang disebutkan dalam kamus 
besar bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seseorang 
di bawah umur. Maksudnya adalah anak-anak yang belum 
menginjak masa dewasa. Sedangkan yang dimaksud dengan 
dewasa dalam kamus adalah waktu atau masa (seperti pada 
masa ini, dayangnya akan berputar, sampai waktunya akan 
beranak). Selain itu dewasa juga diartikan sampai umur atau 
`ãqil bãligh.38 Sedangkan yang dimaskud bãligh adalah anak 
yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia 
menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak 
yang sempurna.39 Terkecuali ada hal-hal yang menghalangi 
keahliannya yang menjadikannya tidak cakap bertindak 
dalam hukum seperti mabuk, gila, pingsan, dan sakit. Karena 
ketiga orang ini bebas dari tuntutan hukum menurut hukum 
Islam.  

Adapun fase-fase pertumbuhan dan perkembangan 
manusia agar dapat disebut  anak dalam hukum Islam, yaitu 
marhalah al-janīn, marhalah al-sabã’, marhalah al-tamyīz, dan 
marhalah al-bulûgh. Masing-masing dari marhalah itu memiliki 
batas usia, sehingga dapat diklaim sebagai seorang anak dan 
kriteriannya. Pertama, tahap marhalah al-janīn yaitu tahap ini 

38  Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan 
seseorang telah mencapai kedewasaan. “baligh” diambil dari kata bahasa 
Arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai”, maksudnya “telah 
sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan”.WJS. Porwadarminto, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:  PN. Balai Pustaka, 1982), 96.

39 Khudori Beik, Uşūl al-Fiqh (Mesir: al-Maktabah al-Tijãriah al-
Kubrã, t.t.), cet. 8, 177.
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dimulai sejak masa janīn sudah berada dalam kandungan 
hingga lahir dalam keadaan hidup. Kedua, marhalah as-sabã’ 
yaitu dimulai semenjak manusia lahir dalam keadaan hidup 
hingga berusia 7 (tujuh) tahun. Ketiga, marhalah al-bulûgh, 
yaitu dimulai semenjak seorang berusia 7 (tujuh) tahun 
hingga masa pubertas. 40     

Sedangkan Imam ‘Abdul Qãdir ‘Awdah menyebutkan 
hal yang sama bahwa fase anak itu adalah marhalah in ̀ idãmul 
Idrãk, marhalah idrãku dã`īf, dan marhalah idrãkuttãm.41 Fase 
pertama tersebut dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai 
umur 7 (tujuh) tahun. Dalam usia ini dapat dipastikan 
anak itu belum mempunyai kesadaran dalam bertindak. 
Dalam bahasa fiqh anak tersebut disebut sebagai mumayiz. 
Sebenarnya ukuran mumayiz seseorang dalam kondisi ini 
tidak dapat dijadikan sebagai ukuran. Karena tidak sedikit 
anak-anak dari sisi kesehatan jasmani maupun rohani tidak 
bisa menunjukkan identitas dirinya telah berusia 7 (tujuh) 
tahun meskipun telah mencapai usia itu. 42 Namun, fuqahã` 
menetapkan usia 7 (tujuh) tahun tersebut sebagai ketetapan 
ketamyizan seorang anak demi keseragaman.

Fase kedua, yaitu marhalah al-Idrãku da’īf dimulai sejak 
anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun. 
Anak dalam kondisi ini disebut sebagai anak mumayiz. Artinya 
anak telah mampu membedakan antara yang baik dan 
buruk, tetapi ia belum bisa dimintai peratanggungjawabnnya 

40 Gemala Dewi dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia 
(Jakarta: Kencana, 2005), 52-53.  

41 `Abdul Qãdir `Audah, At-Tasyrī` al-Jinã Al-Islãmi (T.t.p., 
Muasasah ar-Risãlah, t.th.), 601.

42  “Ibid”., 601.
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atas segala perbuatan yang ia lakukan. Dalam aspek ibadah 
fase ini dapat dipertanggungjawabkan jika anak tersebut 
melakukan ibadah. Akan tetapi dalam aspek mu`ãmalah 
belum bisa dipertanggungjawabkan karena belum mencapai 
wilayah usia mukallaf.43 

Fase ketiga, yaitu marhalah al-idãrat at-tãm dimulai 
sejak seseorang berumur 15 (lima belas) tahun sampai 
meninggal dunia. Menurut `Abdul Qãdir `Audah fase ini 
dapat dikatakan sebagai mukallaf atau dewasa. Karena itu, 
segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dengan 
penuh baik dalam aspek ‘ibãdah, mu`ãmalah, jinãyah, dan 
siyãsah.44 Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 
pada kitabnya Shahih Bukhari, disebutkan bahwa seorang 
sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, ia berkeinginan 
untuk mendaftarkan diri sebagai tentara dalam perang 
Uhud. Ketika itu ia baru berusia 14 (empat belas) tahun. 
Pada waktu itu Nabi sendiri tidak menerimanya sebagaimana 
sabdanya sebagai berikut. 

َعَلْيهيِ اهلُل  َصلَّ  بيِيِّ  النَّ َعَل  ْضُت  َعريِ ُعَمريِ  اْبنيِ   َعْن 
ْ َزنيِ َيُ َوَلْ   ْ نيِ َفَردَّ َسَنٍة  َأْرَبَع  َناْبُن  َوَأ ُأُحٍد  َيْوَم  َم   َوَسلَّ
َس َخْ َناْبُن   َوَأ  , ْنَدقيِ اْلَ َيْوَم  ْضُت  َوَعريِ َتاليِ  اْلقيِ  ىفيِ 

ْ َفَأُجَزنيِ َسَنًة  َة    َعَشَ
Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. memeriksa 
saya pada waktu Perang Uhud dan ketika itu saya berusia 

43  “Ibid”, 602.
44  “Ibid”, 601.
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14 (empat belas) tahun, lalu beliau tidak mengizinkan 
saya ikut berperang. Ketika Perang Khandaq dan saya 
berusia 15 (lima belas) tahun beliau membolehkan saya 
untuk ikut berperang.45 

Riwayat hadis di atas dapat ditarik sebuah gambaran 
bahwa terdapat sebuah petunjuk dari Rasulullah sendiri 
dalam penentuan kriteria anak. Ketika  Rasulullah tidak 
mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut berperang saat berusia 
14 (empat belas) tahun, terdapat inidkasi bahwa Ibnu 
Umar belum bisa dikatagorikan sebagai seorang dewasa. 
Akan tetapi ketika berusia 15 (lima belas) tahun Rasulullah 
mengizinkannya. Hal itu berarti usia di bawah 15 (lima 
belas) tahun masih dikatagorikan sebagai anak sekaligus 
menjadi kriteria akurat.

Mencermati beberapa pernyataan mayoritas ahli hukum 
Hanafiyah tentang seorang anak dapat dikatakan mukallaf  
itu sangat erat kaitannya dengan usia yang dimilikinya, seperti 
usia 17 (tujuh belas) tahun bagi wanita dan 18 (delapan belas) 
tahun bagi laki-laki. Stetmen tersebut setidaknya menjadi 
dasar dalam proses penentuan kriteria seorang anak agar 
dapat dikatakan sebagai anak.46 Artinya, statemen mayoritas 
ahli hukum Hanafiyah tadi memberi suatu gambaran bahwa 
seseorang yang berada di bawah usia tadi menjadi kriteria 
seseorang sehingga dapat diklaim sebagai anak-anak.

45 Imam ‘Abdullah Muhammad bin Ismã’īl al-Bukhãri, Matan 
Bukhãri (Mesir: Maktabah An-Nasyiriyah, t.th.), 106. Lihat juga al-
Baihaqi, Sunan al-Kubrã (Beirut: Dãr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1991), Juz 
VI: 54.  

46 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hambal (Mesir: 
Mu`assasah Qurtubah, t.th.), VI., 101.
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Begitu juga dengan pendapat mayoritas fuqahã yang 
menetapkan kedewasaan itu dengan kondisi seorang anak 
sudah berusia 15 (lima belas) tahun serta pernah ihtilãm 
untuk laki-laki dan sudah mengalami haid bagi perempuan. 
Hal menjadi sebuah gambaran bahwa anak-anak yang 
berusia di bawah 15 (lima belas) tahun dapat diklaim sebagai 
anak-anak apalagi belum ada tanda-tanda fisik seprti yang 
telah disebutkan di atas.47 Akan tetapi faktor usia bukan 
satu-satunya dasar untuk menetapkan dewasa dan tidaknya 
seorang anak.  Lebih dari itu, pertimbangan terhadap sudah 
tidaknya ihtilãm maupun haid sangat menentukan bagi 
seorang anak dapat diklaim dewasa maupun anak-anak. 
Artinya jika anak laki telah ihtilãm dan wanita mengalami 
haid, maka bisa diklaim dewasa.  Sebaliknya jika seorang 
anak belum mengalami hal itu, dapat diklaim sebagai 
kriteria anak-anak. Meskipun demikian, pernyataan tersebut 
tidak sampai menafikan kriteria anak dewasa atau belum 
dewasa melalui tanda-tanda fisik yang dialami oleh anak itu. 
Sesungguhnya persoalan itu merupakan dua pernyataan 
yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Misalnya 
kriteria fisik anak yang sudah dewasa sangat mempengaruhi 
perkembangan psikologisnya.  

b. Hak Hak Anak dalam Pelaksanaan Hukum

Islam sebagai agama rahmatan lī al-‘ãlamīn telah 
merinci lebih jauh tentang hak-hak anak karena mengingat 
kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memperhatikan 
dan memenuhi hak-hak anak tersebut. Di antara sekian    

47 Al-Mawardi, al-Hãwi al-Kãbir (Beirut: Dãr al-Kutub al-
`Ilmiyyah, 1999), VIII, 343.
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hak-hak yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan secara 
rinci berikut ini. 

1. Hak Mendapatkan Perlindungan 

Hak yang paling utama yang harus ditunaikan oleh 
orang tua dan masyarakat adalah hak perlindungan.48  
Melindunginya dari segala ancaman yang dapat merugikan 
dirinya  secara fisik maupun rohani serta segala hal yang 
melekat padanya seperti harta kekayaan, kehormatan, dan 
kedudukannya. Teknis yang paling ampuh untuk melindungi 
anak seperti yang diajarkan Islam adalah menganalisis 
berbagai hak anak mulai dari sebelum dilahirkan, sesudah 
dilahirkan sampai pada tahap menginjak dewasa awal. Untuk 
menunaikan hak sebelum lahir, Islam mengajarkan jauh 
sebelumnya bagi setiap orang baik laki-laki maupun wanita 
untuk mencari pasangan hidup dari kalangan keluarga yang 
baik, berakhlak mulia, dan şaleh salihah. Hal ini dijelaskan 
Allah dalam surat al-‘Imrãn ayat ke 38 yang berbunyi sebagai 
berikut.

َلُدْنَك ْن  ميِ َهْب ليِ  َقاَل َربِّ  ُه  َربَّ ا  يَّ َزَكريِ َدَعا   ُهَناليَِك 
)38( َعاءيِ  الدُّ يُع  َسميِ إيِنََّك  َبًة  َطيِّ ًة  يَّ ُذرِّ

Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya lalu 
berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau 

48 Nurkholis Majid, Anak dan Orang Tua dalam Masyarakat 
Relegius (Jakarta: Paramadina, 200), 81-89. Lihat juga dalam Abdurrahman 
Ma`mun, Anak dalam Panji Masyarakat, Nomor 16 tahun 1 (4 Agustus 
1997), 98.
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seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha 
Pendengar doa.49

Semua ini harus dilakukan sebagai awal untuk 
memenuhi kewajiban terhadap hak-hak anak agar 
terlindung dari pengaruh dunia yang dapat menjauhkannya 
dari Tuhan maupun keluarganya. Dalam tahap berikutnya 
agama menganjurkan bagi pihak suami maupun istri yang 
akan melakukan persenggamaan untuk tidak lupa membaca 
bacaan do`a agar terlindung dari godaan shaitãn.50 Selain 
itu, tuntutan untuk menunaikan hak anak melalui didikan 
semenjak masa kehamilan, yaitu dianjurkan bagi orang 
tua agar rajin membaca al-Qur`ãn, berzikir, berbuat baik 
antarsesama, bersabar di saat terkena musibah, dan amal 
saleh lain yang dapat menjadikan anak tersebut sehat dan 
saleh-salihah.51 Setelah lahir orang tua dianjurkan untuk 

49  Lihat Depag RI,  al-Qur`ãn dan Tarjamahnya (Jakarta: Lembaga 
Pentashih, 2006), 81.

50  Al-Bukhori, Matan al-Bukhãrī(Mesir: Muassasah ar-Risãlah, 
1990), 2591. Lihat juga Ahmad Mudjab Mahlli, Menikahlah Engkau 
Menjadi Kaya (Yogyakarta: Pustaka Pirdausi, 2001), 275. 

51 Semua teknik penjagaan tersebut adalah bagian dari usaha 
manusia dalam menjaga hak-hak  terhadap agama (hifzu ad-dīn) anak  
seperti yang dikumandangkan oleh Jasser Auda. Jasser Auda, Maqasid al-
Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,  (London: 
the International Institut of Islamic Thougth, 2007), 276.  Dalam konteks 
Indonesia anak-anak berhak atas kebebasan memilih dan melaksanakan 
keyakinan dan kepercayaan. Pada kondisi inilah term hifzu al-din 
harus dimaknai dengan kebebasan beragama bagi umat manusia sesuai 
dengan keyakinan masing-masing, seperti konteks rakyat Indonesia yang 
diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2.  
Setiap pemeluk agama dibebaskan untuk melakukan nilai-nilai keagamaan 
yang ia yakini sebagai sebuah kebenaran. Di samping itu, masing-masing 
umat tidak boleh mengganggu atau melakukan teknis-teknis lain semisal 
membujuk, memotivasi, dan merayu sehingga keamanannya untuk 
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bersyukur dengan cara mewujudkan sikap gembira karena 
telah mendapat karunia Allah yang tidak ada bandingnya 
di dunia. Sama seperti perintah Allah kepada Nabi Zakaria 
melalui Jibril tentang kelahiran putrannya Yahya sebagaimana 
yang telah dijelaskan Allah dalam al-Qur`ãn pada surat al-
‘Imrãn ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut.

َأنَّ يِْحَرابيِ  اْل فيِ  ُيَصلِّ  َقائيٌِم  َوُهَو  اْلََلئيَِكُة   َفَناَدْتُه 
ًدا َوَسيِّ يِ  اهللَّ َن  ميِ بيَِكليَِمٍة  ًقا  ُمَصدِّ بيَِيْحَيى  َك  ُ ُيَبشِّ  َ  اهللَّ

)39( يِنَي  اليِ الصَّ َن  ميِ ا  َوَنبيِيًّ َوَحُصوًرا 
Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah 
berdiri melakukan shalat di mihrãb (katanya): “Sesungguhnya 
Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang 
puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) 
dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan 
seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh”.52 

Perintah agama untuk mengumandangkan azãn di 
telinga kanan dan iqãmah di telinga kiri juga menjadi bagian 
kewajiban dari orang tua untuk mengimplementasikan hak 
anak. Kemudian memberi nama yang baik, mencukur rambut 
bayi, dan melaksanakan ‘aqīqahan dengan menyembelih 
kambing untuk disedekahkan kepada fakir miskin, 
selanjutnya mengkhitannya. Kesemuanya dilakukan orang 
tua untuk melindungi anaknya dari segala macam bahaya 

menikmati manisnya keberagamaan yang telah dipeluknya menjadi 
tercerabut. Lihat Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam, dari Kawasan 
Jazirah Arab Sampai Indonesia (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2007), 72.

52 Depag RI, al-Qur`an dan Tarjamahnya (Jakarta: Lajnah 
Pentashih al-Qur`ãn, 2006), 82.
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dan pengaruh buruk yang akan merusak kehiudpannya di 
masa mendatang.

Semua hak-hak yang telah disebutkan di atas 
merupakan hak-hak anak yang diperintahkan oleh agama 
mulai semenjak dini untuk dilaksanakan oleh masing-
masing orang tua walinya. Hal itu dilaksanakan sebagai 
perwujudan dari pelaksanaan kewajiban orang tua walinya 
terhadap anak-anaknya agar terjaimn keselamatan dunia 
terlebih di akhirat. Dengan demikian, menurut penulis 
bahwa hak anak yang muncul dari kewajiban orang tua 
adalah hak duniawi dan ukhrawi. Hak duniawi adalah hak 
anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tua wali dengan 
menunaikan kewajibannya terhadap kebutuhan-kebutuhan 
fisik. Sementara hak ukhrawi adalah pelaksanaan kewajiban 
dari orang tua wali untuk menjaga keselamatan anak agar 
terhindar dari api neraka. Kedua hak anak tersebut tidak 
hanya berlaku di tempat tertentu saja, namun berlaku di 
sentero dunia muslim seperti Timur Tengah, Asia, Eropa, 
Afrika, Hindia, dan lain-lain.     

Dalam konteks Indonesia anak berhak mendapatkan 
pengakuan dari Negara sebagai anak yang sah menurut 
aturan agama dan undang undang Negara. Karena itu, 
orang tua harus melaporkannya ke kantor catatan sipil agar 
memiliki akta kelahiran yang sangat diperlukan ketika anak 
beranjak dewasa.53 Hak dalam konteks Undangan Undang 

53 Tuntunan ini seperti yang telah dilakukan Rasulullah ketika 
sayyidatu Faţimah melahirkan Hasan bin `Ali ke muka bumi.  Abû Dãud, 
Sunan Abû Dãud (Mesir: Dãr al-Kutb al-`Ilmiyah, 1987), hadis 5105. 
Lihat juga Ibnu Sã`ad, at-Tabãqãt al-Kubrã (T.t.p.: t.p., t.t.), 280. Lihat 
juga Bukhãrī, Sunan al- Bukhãrī, 3997.  
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ini merupakan hak duniawi. Karena kewajiban orang tua wali 
dalam melaporkan anak yang lahir di catatan sipil menjadi 
emergensi ketika di waktu besar anak tersebut berhadapan 
dengan dunia yang lazim mempercayai sistem hitam di 
atas putih, seperti persyaratan masuk sekolah, pergi ke luar 
negeri, pembuatan akta, dan lain-lain.      

2. Hak untuk Hidup dan Tumbuh Kembang

Hak lain yang tidak kalah pentingnya adalah hak anak 
untuk hidup layak dan bertumbuh-kembang. Hal ini terlihat 
jelas dari anjuran Islam untuk menyusui anak paling kurang 
selama dua tahun. 54 Anak anak berhak mendapat penyusuan 
dari air susu ibunya kurang lebih selama dua tahun. Artinya, 
kalau orang tua tidak sampai memberikan anak air susu 
ibu sebelum berakhir dua tahun sedangkan si anak masih 
membutuhkannya maka orang tua tersebut telah menzalimi 
hak-hak anaknya. Hal ini telah dijelaskan dengan tegas 
oleh Allah swt. dalam al-Qur`ãn surat al-Baqarah ayat 233 
sebagaimana firman-Nya: 

َْن ليِ َلنْييِ  َكاميِ َحْوَلنْييِ  َأْوَلَدُهنَّ  ْعَن  ُيْرضيِ  َواْلَواليَِداُت 
َضاَعَة الرَّ ُيتيِمَّ  َأْن   َأَراَد 

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.55

54  Karenanya menurut Sayyid Sabiq orang tuannya wajib mencari 
air susu sehingga kewajibannya untuk membayar hak-hak anak menjadi 
gugur. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Beirut: Dãr al-Fikr, 1983, VII, 143. 

55 Depag RI, Al-Qur`ãn dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah 
Pentaşhih, 1990), 57.
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Secara eksplisit ayat tersebut memberikan himbauan 
yang berarti bagi para kaum ibu untuk menuaikan 
kewajiban kepada anaknya. Karena menyusui seperti yang 
telah dikumandangkan oleh ‘ulamã` adalah suatu bentuk 
peribadatan kepada Allah swt., Allah swt. menyediakan pahala 
dan kemulian bagi perempuan (ibu)  yang melakukannya. 
Balasan berupa pahala dan kemuliaan itu, dapat diperoleh 
karena pekerjaan menyusui adalah tanggungjawab yang 
melelahkan dan membutuhkan energi, kesungguhan, dan 
keikhlasan yang besar. Ini sama halnya seperti rasa sakit saat 
haid, mengandung, dan melahirkan. Seluruh beban diri yang 
menimpa perempuan akibat kodrat keperempuanannya, 
Allah swt. menggantikan dengan pahala dan rahmat dari-
Nya. Menyusui anak dengan tujuan beribadah, mengandung 
unsur pendidikan – pembinaan (Tarbiyah). Di dalamnya 
terdapat nilai-nilai ketaatan dan perbaikan keimanan kepada 
Allah swt. (Tarbiyah Ruhiyah), dan pembinaan diri sendiri 
berdasarkan diri sendiri (Tarbiyah Dzatiyah).56

Penjagaan terhadap kondisi fisik anak secara terus-
menerus harus dilaksanakan oleh orang tua walinya. 
Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan 

56  Pemberian air susu ibu kepada anak tidak sebebas-bebasnya 
tanpa kendali, tetapi  harus dilakukan dengan cara-cara yang `arif  sesuai 
dengan petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Hal itu, menjadi 
sangat urgen agar terjaganya kesehatan bagi anak-anak yang menyusui itu. 
Karena itu, tidak heran kalau Rasulullah memberikan informasi tentang 
hal-hal yang dilarang pada saat penyusuia. Misalnya dilarang menyusi 
pada saat hamil seperti sabda Rasulullah yang artinya Dari Asma’ binti 
Yazid, ‘Janganlah di antara kalian membunuh anak secara terselubung, 
demi dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya air susu pada 
waktu hamil akan merusak ksatria dan melemparkan(nya) dari kuda.’” 
(Hadist Hasan dari HR. Abu Daud).   
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pokoknya baik yang bersifat pangan, sandang, dan papan. 
Kebutuhan dalam bidang pangan, setiap anak berhak 
mengkonsumsi barang-barang yang halal dan bergizi agar 
kesehatan dan kekebalan tubuhnya tetap terjaga. Sementara 
dalam bidang pangan anak-anak berhak mendapatkan 
pakaian yang layak sesuai zamannya sehingga anak tersebut 
terjaga kehormatannya di hadapan kawan-kawannya. Teknis 
menjaga kesehatan anak dari serangan terik matahari, debu 
akibat gunung meletus, serta hujan yang memudaratkan 
dengan menyediakan tempat tinggal yang layak menjadi 
teknis jitu dalam menunaikan hak anak dalam pemenuhan 
kebutuhan papan. 

Pemenuhan kebutuhan dengan cara penjagaan tiga 
kebutuhan di atas merupakan teknis konkret dalam 
menegakkan serta mempertahankan aspek jasmani dan 
rohani anak dari kematian atau dalam bahasa As-Shatibī 
hifżu an-nafs kepada anak keturuan. Karena itu, tidak salah 
kalau al-Shatibī mengumandangkan bahwa pemenuhan 
kebutuhan itu hukumnya fardu ‘ain bagi setiap orang dalam 
rangka terjaganya ancaman kemanusiaan manusia dari 
kematian. Adapun kekurangan-kekurangan dari kebutuhan 
yang terdapat dalam diri manusia baik secara fisik maupun 
psikologis menjadi kunci utama untuk berbuat dan 
bertindak dalam memenuhinya.57 Dalam hal ini orang tua 

57  Pemenuhan kebutuhan dalam arti mencapai sebuah kebajikan 
untuk umat merupakan tujuan inti dari aktivitas ekonomi, dan pencarian 
terhadap persoalan tujuan ini adalah kewajiban dalam perspektif agama. 
Dengan kata lain, manusia berkewajiban penuh untuk memecahkan 
berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika  
ekonomi manusia dalam perspektif Islam adalah pemenuhan kebutuhan 
(fulfillment need) dengan sumber daya alam yang ada. Lihat James H. 
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wali berkewajiban untuk memenuhinya agar kesehatan 
jasmani dan rohani anak keturuan menjadi selamat  dimana 
saja mereka berada.   

3. Hak Mendapatkan Pendidikan

Hak pendidikan bagi anak dapat dilakukan oleh orang 
tua setelah anak telah berusia lebih dari dua tahun. Pendidikan 
dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan usia 
dan tingkat perekembangan psikologi anak. Di antaranya 
melalui pembiasaan, pemberian tauladan, nasehat, dan 
dialog, pemberian hadiah, dan juga hukuman.58 Hukuman 
sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk pemukulan fisik 
atau semacamnya. Karena ia dapat dikatagorikan sebagai 
tindakan kekerasan kepada anak. Sedangkan semua bentuk 
kekerasan yang dilakukan kepada anak termasuk bagian dari 
kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum. 
Pendidikan dimaksud dalam ranah ini adalah pendidikan 
yang berkualitas bagi anak seperti yang dideklarasikan oleh 
Jasser Auda59 tentang hifzu an-nasl. Misalnya penanaman nilai-

Donnelly, James L. Gibson dan Johan M. Ivancevich, Fundamentals of 
Manajement (New York: Irwin Mc Graw-Hill, 1998),  267. Bandingkan 
dengan Adi Warman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: 
PT. Raja Grapindo, 2004), 325.

58  Pendidikan yang berbasis karakter ini menjadi cermin dari 
karakter orang tua dari anak. Karena itu,  menurut Miftahul Jinan dalam 
bukunya paradigma anak nakal tidak dari hasil belajar dari orang tuanya. 
Artinya keseluruhan sikap, karakter anak tercermin dari sikap dan karakter 
dari orang tuanya. Lihat Miftahul Jinan, al-Hamdulillah Anakku Nakal 
(Yogyakarta: Filla Press, 2010), 11-13.

59  Teknis untuk melanggengkan hifdz al-nasl adalah memperhatikan 
pendidikan anak agar hidupnya terarah serta terjamin menjadi manusia 
yang unggul berkualitas di masa yang akan datang. Karena salah satu tugas 
dan kewajiban orang tua adalah melindungi serta menjaga mereka dari 
kemudharatan dalam menapaki kehidupannya dari dunia sampai akhirat. 
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nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku 
yang diperlukan agar anak dapat mengembangkan dirinya 
secara optimal.60 Anak hendaknya diajarkan budi pekerti 
yang halus dalam bersikap, lembut, sopan, santun, jujur, 
disiplin, `ãrif, dan bijaksana.61 Mereka dijauhkan dari sikap 
kasar, bengis, berbohong, gampang marah, tidak peduli 
pada orang lain dan perangkat perilaku buruk lainnya. 

4. Hak Mendaptkan Nafkah dan Waris  

Hak lainnya bagi anak adalah hak untuk mendaptkan 
nafkah dan waris dari orang tuannya sesuai dengan aturan 
yang telah digariskan oleh Allah swt. Hak macam ini tidak 
boleh terputus sebelum anak tersebut belum menginjak 
usia dewasa. Karenanya dalam pertimbangan hukum anak 
tersebut tetap mendapatkan haknya berupa nafkah dan 

Dalam hal ini kenakalan seorang anak harus  dipahami orang tua sebagai 
kecerdasan yang membawa ujian dan keberkahan tersendiri. Sikap orang 
tua harus mencurahkan kasih sayang kepada anak keturunannya sehingga 
persoalan membina, membimbing, dan mengarahkannya ke arah hal-hal 
yang lebih baik adalah kewajiban yang mutlak. Paham inilah semestinya 
harus ditanamkan oleh para orang tua agar tugas memlihara keturunan lewat 
hifzu al-aulãd tersebut dapat dirasakan dalam praksisnya. Jasser Auda, 
Maqãşid al-Sharī`ah  as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach  
(London: the International Institut of Islamic Thougth, 2007), 175. 

60 Hal itu bertujuan untuk memelihara dan menjaga fitrah yang 
dimiliki anak itu sendiri, yakni bersih dan suci seperti fitrah yang diinginkan 
dalam agama. Lihat Imam Nawawi, Şahīh Muslim bi Sharah al-Imãm 
al-Nawãwi (Bairut: Dãr al-Fikr, 1981), VII, 113. Lihat Juga Murthada 
Muţţahhari, Perspektif Manusia dan Agama (Bandung: Mizan, 1990), 
Cet., V, 45. Bandingkan dengan Musa Asy`arie, Manusia Pembentuk 
Kebudayaan dalam Al-Qur`ãn (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 
1992), cet., I, 34-35. 

61 Subhi Mahmassani, Konsep Dasar Hak Hak Azasi Manusia 
(Studi Perbandingan Syari`at dan Perundang Undangan Modern), terj., 
Hasanuddin (Jakarta: Tintamas, 1987), 204. 
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warisan meskipun orang tuanya bercerai. Nafkah yang 
dimaksud di sini adalah nafkah sandang, pangan, dan papan 
sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan Allah dalam al-
Qur`an maupun Sunnah.

3. Kedudukan Hukum  bagi Anak dalam Melakukan 
Tindakan Hukum
Anak merupakan bagian dari subjek hukum yang 

menentukan sah batalnya aktivitas hukum dalam 
transaksi mu`ãmalah. Karenanya anak dalam berbagai 
aspek pembahasan  fiqh menjadi bahasan yang tidak bisa 
dihapuskan. Persoalannya anak-anak yang belum mencapai 
usia mukallaf dapat dijadikan sebagai subjek hukum dalam 
ranah ibadah, meskipun tidak bisa dipertimbangkan dalam 
wilayah mu`ãmalah mãliyah. Sebab mereka belum dapat 
dianggap matang dalam mempertanggung jawabkan 
perbuatan hukum yang dilakukannya. Kalaupun perbuatan 
hukum yang dilakukaknnya itu menjadi sebuah keharusan 
yang tidak boleh ditinggalkan, maka hal tersebut menjadi 
tanggungjawab orang tua walinya.

Penetapan kedudukan anak dalam ranah hukum Islam 
melalui pertimbangan kriteria yang telah disebutkan pada 
sub bab sebelumnya pada dasarnya menjadi tolok ukur 
yang akurat. Masalahnya pertumbuhan dan perkembangan 
anak itu tidak lepas dari usia yang telah dimilikinya. Anak 
yang berada pada fase marhalah al-janīn sebagaimana yang 
dideklarasikan ulama uşûl al-fiqh disebut sebagai ahlyiah al-
wujûb an-nãqişah dan kedudukannya hanya dapat memperoleh 
hak, namun tidak mengemban kewajiban hukum.62 Misalnya 

62  Abdurrahmãn Raden Aji Haqqī, The Philosophy of Islamic Law 
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janīn dapat hak warisan, hibbah, wakaf, pada saat orang 
tuanya meninggal dunia. 

Sementara fase marhalah al-sabã` dalam tradisi hukum 
disebut sebagai al-şobiy gair al-mumayyiz. Dimana kedudukan 
anak dalam fase ini segala hak dan kewajibannya berada 
pada kekuasaan orang tua walinya. Artinya segala perbuatan 
yang diperbuat anak pada pase ini dapat dipertimbangkan 
dalam hukum jika orang tuannya sanggup menghendelnya. 
Misalnya prosedur penerimaan harta dari orang lain dan 
teknis pengelolaannya. 

Berbeda dengan fase di atas, fase marhalah al-tamyīz 
memberikan setengah peluang untuk dapat melakukan 
perbuatan hukum. Karena seseorang yang mencapai usia 
ini dapat memperoleh separuh kapasistasnya sebagai subjek 
hukum tanpa harus diizinkan oleh orang tua walinya. Oleh 
karena itu, segala aktivitas transaksi penerimaan hak yang 
dilakukan oleh anak yang mumayyiz ini kedudukannya 
menjadi sah.63 

Misalnya menerima sedekah, hibah, infaq, dan hadiah. 
Sementara transaksi yang mungkin merugikan haknya, 
misalnya menghibahkan atau berwasiat kepada orang lain. 
Kecuali kalau mendapat izin atau pengesahan dari orang 
tua walinya. Menurut Muhammad Abû Zahrah bahwa 
tindakan hukum atau transaksi yang dilakukan oleh seorang 

of Transaction (Kuala Lumpur: Univison Press, 1999), 94-96. Lihat juga 
Az-Zarqã, al-Fiqh al-Islãm fi Thawbihi al-Jadīd: al-Madkhal al-Fiqhi 
al-Ãmm (Damaskus: Mathba`ah Thurbin, 1965), III., 240. Lihat juga al-
Ghzali, al-Mustashfã min `Ilm al-Uşûl (Mesir: Syirkah ath-Thibã`ah al-
Fanniyyah al-Muttahidiyyah, 1971), 101. 

63  Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan, 52
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anak yang mumayyiz ini dapat dianggap sah selama tidak 
dibatalkan oleh walinya.64 

Sedangkan fase marhalah al-bulûgh dapat dipertimbangkan 
secara hukum. Meskipun tidak ada interpensi dari orang tua 
walinya. Karena fase ini telah dianggap mukallaf (ahliyyah al-
adã al-kãmilah atau sempurna untuk melakukan perbuatan 
hukum). Menurut mayoritas `ulamã` bahwa anak yang telah 
berusia 15 (lima belas) tahun dapat diklaim sebagai seorang 
yang telah mampu untuk mempertanggung jawabkan 
pekerjaan hukum yang dilakukannya. Akan tetapi menurut 
sebagian fuqahã` menegaskan bahwa anak dapat dikatakan 
cakap untuk melakukan tindakan hukum jika ia berusia 18 
(delapan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) 
tahun bagi anak wanita. 

Kedudukan anak yang melakukan tindakan hukum 
seperti yang telah dideklarasikan oleh mayoritas fuqahã` 
di atas adalah sah (valid) karena telah dianggap cakap. 
Apalagi kalau ia berusia lebih dari lima belas tahun. Namun, 
perlu dicatat bahwa pandangan ‘ulamã` yang menyatakan  
kedewasaan anak diukur dari mulai usia 18 dan 17 itu. 
Artinya, jika dilakukan sebuah analisis bahwa kedudukan 
hukum dari transaksi mu‘ãmalah yang dilakukan oleh anak di 
bawah umur itu menjadi tidak sah demi hukum karena belum 
mencapai batas usia mukallaf. Menurut penulis ketetapan 
usia dalam menentukan kedudukan hukum bagi tindakan 
hukum yang dilakukan oleh fuqahã` sebagaimana yang telah 
digambarakan di muka tadi sangat bersifat ijtihadi. 

64  Muhammad Abu Zahrah, Uşûl Fiqh, terj., Saifullah Ma`şum, 
dkk. (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2002), 502.
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Karena tolok ukur yang digunakan adalah jumlah usia 
yang dianggap sebagai dasar seorang untuk cakap melakukan 
tindakan hukum. Akan tetapi pada hakekatnya fase balighnya 
anak cukup menjadi dasar kecakapan melakukan tindakan 
hukum. Karena pengertian baligh itu adalah sampai, cukup, 
cocok, dan mulai mampu melakukan tindakan hukum.65 
Persoalan usia bisa saja bervariasi asalkan kondisi anak 
tersebut telah sesuai dengan angka usia yang ditetapkan 
dengan kemampuannya dalam melakukan tindakan hukum 
sehari-hari. Dengan demikian, kedudukan hukum dari  
pekerjaan hukum yang dilakukan oleh anak yang sudah 
baligh dapat dipertanggung jawabkan dan sah demi hukum. 

65  Pengertian baligh secara lengkap dijelaskan oleh Abdul Karim 
Zaidan dalam kitabnya al-Wajīz fi Uşûl al-Fiqh. Ia menyimpulkan bahwa 
baligh adalah sampainya seseorang kepada suatau keadaan sehingga ia 
dipandang wajar oleh syarã’ untuk dibebani taklīf. Mursyid adalah orang 
yang tingkat kematangannya lebih dari orang yang hanya sampai pada 
usia baligh. Baligh baru dapat dipandang wajar dibebani taklīf, tetapi 
belum bisa diserahi mengelola harta miliknya secara sempurna, menjadi 
tanggung jawab walinya untuk menyelamatkan hartanya. Adapun murshīd 
disampig sudah layak menurut syarã’ dibebani taklīf, juga secara penuh 
dapat diserahkan untuk mengelola harta miliknya. Lihat Abdul Karim 
Zaidan al-Wajīz fī Uşūl al-Fiqh (Beirut; Muassasah Qurtubah, 1987), 
120.
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Bab 3
KEDUDUKAN  ANAK  SEBAGAI   SUBJEK  HUKUM  

MENURUT IMÂM ABÛ HANÎFAH DALAM TRANSAKSI 
MU‘ÂMALAH 

A. Kriteria Subjek Hukum menurut Imãm Abū 
Hanīfah dalam Transaksi Mu‘amalah 

Subjek hukum merupakan salah satu unsur 
penting yang bisa membentuk serta menentukan 
sah batalnya sebuah perjanjian, perikatan, dan 

transaksi mu`ãmalah. Dalam literatur fiqh Islam para fuqhã`  
lazim menyebutnya (rukn min al-arkãn al-`aqd) atau salah satu 
rukun  dari beberapa rukun yang ada dalam transaksi. Para 
Imãm Mujtahid sekaliber al-Syafi`i, Maliki, dan Hambali 
tidak pernah absen untuk membahas subjek hukum ketika 
telah menyentuh ranah bahasan transaksi atau akad. 

Jika dalam sebuah transaksi, subjek hukum tidak ada 
atau syarat-syarat tertentu tidak dimilikinya, transaksi yang 
dilakukannya dapat dipastikan tidak valid (tidak sah) dalam 
pertimbangan hukum Islam. Bahkan transaksi tidak akan 
pernah terjadi selama belum memenuhi syarat yang telah 
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ditentukan sebelumnya. Misalnya transaksi jual beli yang 
notabenenya sangat  membutuhkan subjek hukum. 

Berbeda dengan pernyataan yang dilontarkan oleh 
Imãm Abū Hanīfah bahwa subjek hukum atau pelaku 
hukum dalam transaksi itu tidak penting bahkan bukan 
menjadi salah satu rukun sebagaimana yang ditetapkan oleh 
fuqahã lainnya. Lebih jauh, ia menyatakan dalam transaksi 
itu rukunnya hanya satu, yaitu ijab dan kabul saja. Persoalan 
subjek hukum dan objek hukum sudah terkaper dalam ijab 
dan kabul itu. Artinya ijab dan kabul terhadap transaksi 
tidak akan terjadi kalau bukan karena subjek dan objeknya.1  
Hal dini dapat dilihat dalam pernyataan dari Imãm Abū 
Hanīfah sebagai berikut. 

َوَذِلَك َمْرُغوٍب  َشْيٍء  ُمَباَدَلُة  ُهَو  �فَ ْيِع  ْلبفَ ا رُْكُن   أما 
اْلَقْوُل َأمَّا  ِبْلِفْعِل  َيُكوُن  وقد  ِبْلَقْوِل  َيُكوُن   قد 
اْلُفَقَهاِء ُعْرِف  يف  َواْلَقُبوِل  ِبْلِجَياِب  اْلُمَسمَّى  ُهَو   �فَ

َمْوِضَعْيِ يف  َواْلَقُبوِل  اْلِجَياِب  يف  َواْلَكَلُم 
Adapun yang menjadi rukun jual beli itu adalah saling 
menukarkan barang yang diinginkan dan dapat dilakukan 
dengan perkataan maupun perbuatan. Adapun pertukaran yang 
terdiri dari perkataan itu disebut dengan ijab dan kabul seperti 

1  Menurut istilah Imãm Abū Hanīfah, subjek hukum dan ijab kabul 
merupakan dua perkara yang tunggal. Artinya, jika menyebut ijab dan 
kabul maka yang dimaksud adalah subjek hukum. karena persoalan ijab 
kabul tidak akan dapat terucap, melainkan dari para pihak yang melakukan 
transaksi. Lihat Ali Khafifi, al-Ahkãm al-Mu ‘ãmalãt as-Shar‘iyyah (Kairo: 
Dãr al-Fikr al’Arabiy, 2007), 186-187.   
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yang telah ungkap oleh fuqahã`. Sedangkan ucapan dari ijab dan 
qabul memperesentasikan dua orang yang melakukan jual beli.2 

Dengan demikian, pernyataan tersebut mengindikasikan 
adanya perampingan dalam penyebutan rukun-rukun 
transaksi, tetapi maksud dan pemahamannya sama dengan 
Imãm Mujtahid lainnya, yaitu terjadinya praktek transaksi 
yang valid sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah 
ada. Jika statemen Imãm Abū Hanīfah sebagai pendiri 
Imãm Abū Hanīfah tentang tidak menyebutkan subjek 
hukum secara eksplisit dalam transaksi mu‘ãmalah divonis 
oleh fuqahã` lain bahwa Imãm Abū Hanīfah telah menafikan 
subjek hukum merupakan pernyataan yang sangat keliru. 
Karena dapat dipastikan seluruh transaksi berjalan lancar 
dan berkesinambungan tidak lepas dari subjek hukumnya. 
Akan tetapi subjek hukum dimaksud harus memiliki syarat-
syarat yang telah ditetapkan oleh Imãm Mujtahid dalam 
hukum Islam khususnya dalam transaksi mua‘ãmalah. 

Manusia yang ditakdirkan hidup sebagai khalīfah fī al-
Ard bebas menentukan perkara yang dapat mendukung 
keberlangsungan hidupnya, terutama dalam bidang 
mu`ãmalah. Misalnya kebebasan dalam menentukan jenis 
transaksi yang akan dilakukan. Bebas memilih dan memilah 
orang lain sebagai lawan transaksinya.3 Kebebasan yang 

2  Alauddin al-Kasani al-Hanafi, Badã`ī’ al-Şanãi’ fi Tartīb al-
Syarãi’ (Beirut: Dãr al-Kitãb al-‘Ilmiyyah, 1982), Juz., 133. 

3  Konsep kebebasan melakukan transaksi pada praktik mu`ãmalat 
telah diformulasikan dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Qur`ãn mapun 
hadīth. Seperti dalam Qs. (5) ayat : 1 yang artinya “ Wahai orang-oarng 
yang beriman penuhilah janji-janji atau akad-akad”. Cara menyimpulkan 
kebebasan dalam ayat ini adalah bahwa menurut kaidah hukum uşul fiqh, 
perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya, memenuhi akad itu 
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dimaksud tidak dalam ranah kebebasan tanpa kendali, namun 
kebebasan itu masih dalam wilayah ketentuan hukum yang 
berlaku. Salah satunya adalah mengendalikan subjek hukum 
dengan penetapan syarat dan kriteria tertentu di dalamnya. 

Para fuqahã` juga menetapkan syarat sesuai dengan 
situasi dan kondisi di mana mereka tinggal, terkecuali Imãm 
Abū Hanīfah sebagai pendiri Mazhab Hanafi berusaha 
berijtihad dalam menentukan kriteria dan syarat dari subjek 
hukum dalam ranah mu`ãmalah. Hal ini dilakukan untuk 
memproduk identitas transaksi yang dilaksanakan tersebut 
benar-benar bermanfa`at bagi pelaku sendiri dari dunia 
sampai akhirat. Manfa‘at yang dimaksud dapat dirasakan 
penuh oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi. 

adalah hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk 
jamak yang diberi kata sandang  “al” (al-‘uqūd). Menurut kaidah ushul 
al-fiqh bahwa kata jamak yang diberi kata sandang “al” menunjukkan 
keumuman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang dapat 
membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama dan 
akad-akad itu wajib dipenuhi. Lihat tafsir ayat ini dalam At-Thabathaba`i, 
al-Mizãn fi Tafsīr al-Qur`ãn (Bairut: Muassasah al-A’lam li al-Mathbūa‘ãt, 
1970), 158. Selain itu, terdapat juga dalam hadith Rasulullah yang artinya 
“ Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji 
mereka). Lihat Al-Hakim, al-Mustadrak (Riyad: Maktabah wa Matbai` 
an-Nashr al-hadīthah, t.t.),: 49.  Teknis memahami kebebasan pada zahir 
hadīth ini menyatakan wajib memenuhi setiap praktik mu`ãmalat selain 
yang dikecualikan oleh suatu dalil, karena hadīth ini menurut setiap orang 
untuk setia kepada kegiatan mu`ãmalat yang dilakukannya, dan kesetian 
terhadap kegiatan mu`amalat yang dilakukan adalah memenuhinya.  
Asasnya adalah bahwa setiap tindakan hukum seseorang menurut yang ia 
kehendaki apabila ia adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan 
tersebut, obijeknya dapat menerima tindakan yang dimaksud, dan orang 
bersangkutan mempunyai kewenangan dalam tindakan.   Al-Kasani, 
Badã`ī’ al-Şanã`i` fi Tartīb asy-Syaraī` (Mesir: Matba`ah al-Jamaliyyah, 
1910, 259.
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Misalnya rasa keamanan, keikhlasan, kerida`an, dan 
keadialan.   

Imãm Abū Hanīfah sebagaimana fuqahã` lainnya tidak 
ketinggalan dalam memberikan kriteria bagi subjek hukum 
dalam transaksi mu`ãmalah. Menurutnya,  pelaku transaksi 
itu wajib seorang mukallaf  baik wanita maupun laki-laki. 
Begitu juga mazhab atau aliran hukum Islam lainnya telah 
mensyaratkan bahwa pelaku transaksi mu`ãmalah dapat 
dipertimbangkan oleh hukum jika telah menginjak kondisi 
mukallaf. Banyak teknis yang ditempuh oleh  fuqahã` dalam 
menentukan kriteria seorang mukallaf mulai dari ukuran 
fisik sampai pada tahapan penetapan usia. 

Dalam urusan mu`ãmalah mãliyah atau harta kekayaan, 
seorang anak yang telah memasuki usia tamyiz sampai belum 
memasuki kriteria bãligh, bagi Imãm Abū Hanīfah dapat 
dipertimbangkan oleh hukum sebagai mahkûm alaih atau 
subjek hukum. Akan tetapi wilayah kemampuannya hanya 
sebatas sebagai ahliyah al-wujub secara sempurna,4 yaitu 
menerima segala haknya dari orang tua walinya. Kondisinya 
juga termasuk sebagai ahliyah al-adã`, tetapi karena belum 
memiliki kriteria maka diklaim sebagai orang yang  belum 
begitu sempurna. Meskipun dia telah memiliki akal yang 
sempurna dan berfungsi untuk mengetahui sesuatu.5     

4   Dalam hal ini Imam Abu Hanifah lazim menyebutnya sebagai 
qudrãt al-kãmilah lī al-dawam al-wãjib (kemampuan yang sempurna 
untuk taklif hukum ) Imãm al-‘Allãmah Zainudin Ibrahim al-Hanafi, Fath  
al-Ghaffãr bi al-Sharah al-Manãr (Beirut: Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyah,                     
2001), 75.

5  Muhammad Abu Zahrah, Uşûl al-Fiqh, (tt, Dãr al-Fikr al-Arabiy, 
tt), 335.



110

Fuqahã` termasuk Imãm Abū Hanīfah telah menyatakan 
bahwa semua orang tidak bisa menyangkal kalau kondisi 
fisik dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan subjek 
hukum telah mukallaf. Artinya, seseorang dapat diukur 
mampu melakukan segala jenis transaksi mu‘ãmalah dalam 
hidupnya, jika ia telah mengalami ihtilãm (mimpi basah) 
bagi laki-laki dan haid bagi wanita. Penetapan dengan cara 
ini dapat dipastikan ada nilai benarnya, meskipun tidak 
semua orang mengalami kondisi itu. Karena didasarkan 
pada pengalaman masing-masing mereka yang melihat 
perkembangan kecakapan seseorang berawal dari kondisinya 
telah mengalami ihtilãm  bagi laki-laki dan haid bagi wanita.  

 Ciri berupa fisik tersebut tidak selamanya terjadi pada 
setiap orang. Bagi orang yang tidak mengalami ciri di atas, 
menurut Imãm Abū Hanīfah, batas usialah yang menjadi 
pertanda bãlighnya. Batas usia bãligh bagi pria dan wanita 
dalam pandangan Imãm Abū Hanīfah tidak sama. Menurutnya, 
usia bãligh bagi pria apabila sudah mencapai umur delapan 
belas (18) tahun, sedangkan batas usia bãligh bagi wanita 
adalah tujuh belas (17) tahun.6  

 Pada batas usia inilah seseorang sampai pada suatu 
keadaan yang dapat dipandang shara’ sebagai mumayyiz 
secara sempurna (tamyizun kãmilun) dan pada saat ini pula 
akal mencapai tingkat sempurna (aklun tãmun). Begitu pula ia 
dipandang hukum shara’ mampu melaksanakan taklīf secara 
sempurna (ahliyah al-adã’ al-kãmilah).  Dalam menetapkan 
kriteria anak sebagai subjek hukum, para ulamã` tidak 
mengosongkan dirinya dari doktrin yang telah ditetapkan, 

6  “Ibid”., 337.
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baik dalam al-Qur`ãn maupun al-Sunnah. Misalnya Imãm 
Abū Hanīfah menetapkan kriteria anak agar dapat dijadikan 
sebagai subjek hukum itu, berdasarkan al-Qur`ãn surat al-
Nisa` (4): 6 sebagai berikut. 

َفإيِْن النَِّكاَح  َبَلُغوا  إيَِذا  َحتَّى  اْلَيَتاَمى   َواْبَتُلوا 
َول ْم  َأْمَواَلُ ْم  إيَِلْيهيِ َفاْدَفُعوا  ُرْشًدا  ْنُهْم  ميِ  آَنْسُتْم 
ا َغنيِيًّ َكاَن  َوَمْن  وا  َيْكَبُ َأْن  َوبيَِداًرا  اًفا  إيِْسَ  َتْأُكُلوَها 
َذا َفإيِ بيِاْلَْعُروفيِ  َفْلَيْأُكْل  رًيا  َفقيِ َكاَن  َوَمْن   َفْلَيْسَتْعفيِْف 
يِ بيِاهللَّ َوَكَفى  ْم  َعَلْيهيِ ُدوا  َفَأْشهيِ ْم  َأْمَواَلُ ْم  إيَِلْيهيِ  َدَفْعُتْم 

)6( يًبا  َحسيِ
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 
kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 
(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka 
harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim 
lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di 
antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan 
diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang 
miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. 
Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 
maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan 
itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas 
persaksian itu).7 

7 Depag RI, al-Qur`ãn dan Tarjamahnya (Jakarta: Lajnah 
Penterjemah, 1971), 115. 
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Kedua istilah sebagaimana ayat di atas, Imãm Abū 
Hanīfah menjelaskan bahwa kata    بلغوا النكاح  dan     رشدا   
“cukup umur untuk kawin” berarti usia minimal seseorang 
dapat melaksanakan perkawinan  apabila sudah bãligh.8 
Konteks ayat itu mengindikasikan bahwa bãligh (dewasa)
nya seseorang dapat diukur dari kecakapan mereka dalam 
melakukan transaksi mu‘ãmalah dan ia sudah menikah. 
Kriteria mukallaf yang telah disebutkan di atas, menurut 
Imãm Abū Hanīfah belum cukup sebagai tolok ukur untuk 
menetapkan kecakapan dari seorang subjek hukum,  namun 
yang lebih akurat adalah kesempurnaan akalnya. Jadi, cakap 
tidaknya seseorang dilihat dari kemampuan akalnya dalam 
menyikapi berbagai aktivitas yang dilakukannya sebab 
kemampuan untuk memahami segala aktivitas hukum  
dapat terealisasi, dibutuhkan adanya akal yang sempurna. 
Akal yang sempurna menjadi alat memahami sekaligus 
dapat mengarahkan kemauan (al-irãdah) dan kehendak 
untuk menta`ati hukum.9 

Akal bersifat abstrak karena ia tidak mungkin dapat 
diketahui dengan indera. Pembuat hukum mempertautkan 

8  Antara bãligh dan murshid terdapat perbedaan mendasar. Bãligh 
adalah sampainya seseorang kepada suatau keadaan sehingga ia dipandang 
wajar oleh shara’ untuk dibebani taklīf. Sedangkan murshid adalah orang 
yang tingkat kematangannya lebih dari orang yang hanya sampai pada usia 
bãligh. Bãligh baru dapat dipandang wajar dibebani taklīf namun belum 
bisa diserahi mengelola harta miliknya secara sempurna. Maka menjadi 
tanggung jawab walinya untuk menyelamatkan hartanya. Adapun murshid 
disampig sudah layak menurut sharã’ dibebani taklīf, juga secara penuh 
dapat diserahkan untuk mengelola harta miliknya. Lihat Abdul Karim 
Zaidan al-Wajīz fi Uşûl al-Fiqh (Beirut: Muassasah Qurtubah, 1987), 
120. 

9  Ibrahim al-Hanafi, Fath  al-Ghaffãr bi al-Sharah al-Manãr, 78.  
Lihat al-Kasani al-Hanafi, Badã`ī’ al-Şanãi’,  133.
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taklīf itu dengan sesuatu yang nampak dan dapat 
diketahui oleh indera serta dapat diduga sebagai petunjuk 
kesempurnaan akal, yaitu bãligh; terdapatnya ciri umum 
yang dipandang sebagai tanda bahwa seseorang dinyatakan 
bãligh. 10 Ciri-ciri tersebut dinyatakan sah apabila pada 
dirinya tidak terdapat tanda-tanda yang menunjukkan 
rusaknya akal. Apabila terjadi ketidaknormalan pada akal, 
ciri tersebut tidak dapat diberlakukan. Misalnya orang yang 
sedang mengalami penyakit gila, sakit, mabuk, dipaksa, dan 
lain-lain.

B. Produk Pemikiran Imãm Abū Hanīfah tentang 
Anak  sebagai Subjek Hukum dalam Transaksi 
Mu‘ãmalah 
Rasionalitas Imãm Abū Hanīfah dapat 

menghantarkannya sebagai fuqahã` yang tampil beda 
dengan fuqahã`- fuqahã` lainnya dalam kancah hukum Islam. 
Setiap ijtihad yang dihasilkannya nampak kontroversial, 
karena tidak sedikit masalah fiqhiyah yang disepakati 

10  Ciri-ciri yang menunjukkan seseorang dinyatakan bãligh adalah 
mimpi basah (ihtilãm) bagi laki-laki, yaitu mimpi bersetubuh atau keluar 
mani pertama kali terjadi pada orang laki-laki tanpa disebabkan sesuatu 
yang melanggar sharã’. Sedangkan bagi perempuan ciri tersebut apabila 
ia mengalami haid. Dalam wacana fiqih dikenal istilah bãilgh. Bãligh 
dapat dimaknai sebagai sebuah masa dimana seorang mulai dibebani 
(ditaklif) dengan beberapa hukum syara’. Oleh karena tuntutan hukum  
itulah orang tersebut dinamakan mukallaf. Sebenarnya tidak semua bãligh 
disebut mukallaf, karena ada sebagian bãligh yang tidak dapat dibebani 
hukum syara’ seperti orang gila. Disinilah kemudian muncul istilah aqil 
bãligh yaitu orang yang telah mencapai kondisi bãligh dan berakal sehat 
(mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar 
dan yang salah).http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-
id,40361-lang,id-c,syariah-t Tiga+ Tan  da+Bãligh-.phpx
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oleh kebanyakan aliran fiqh, terkadang ia tidak ikut andil 
dalam menyetujuinya . Buktinya dalam memasang anak 
sebagai subjek hukum dalam berbagai transaksi mu`ãmalah. 
Kebanyakan fuqahã menyatakan bahwa anak yang melakukan 
transaksi mu`ãmalah tidak dipertimbangkan oleh hukum 
selama tidak diratifikasi oleh orang tua walinya. Namun 
dalam pandangan Imãm Abū Hanīfah bahwa anak dapat 
dengan sempurna melakukan transaksi mu`ãmalah selama ia 
cakap melakukan transaksi. 

Untuk lebih jelasnya pandangan Imãm Abū Hanīfah 
tentang anak sebagai pelaku transaksi mu`ãmalah dapat 
dicermati dalam berbagai transaksi baik yang bersifat 
pertukaran, kerja sama dalam kegiatan usaha, dan pemberian 
kekuasaan.11 Macam-macam transaksi pertukaran adalah al-
buyû` yang terdiri dari (murabbahah, salãm, dan istisnã`), ijãrah 
(sewa menyewa). Sedangkan jenis transaksi yang termasuk 
kerja sama dalam kegiatan usaha adalah shirkah, mudãrabah, 
dan muzãra`ah. Sementara kegiatan transaksi yang termasuk 
katagori pemberian kepercayaan dalam usaha adalah al-
wadī`ah, al-rahn, al-wakãlah, al-kafãlah, al-hiwãlah, dan al-
`ãriyah. Semua bentuk dan jenis transaksi mu`ãmalah ini akan 
dijelaskan masing-masing secara bergiliran di bawah ini. 

11  Pengelompokan transaksi mu‘ãmalah dalam pandangan ulama 
berbeda-beda. Hal itu terjadi karena pengalaman serta situasi yang mereka 
hadapi masing-masing berbeda. Tetapi dalam memudahkan pembahasan 
maka dengan menglompokkan berbegai transaksi yang menjadi tiga itu, 
setidaknya dapat memudahkan pembahasan. Model pengelompokan ini 
dilakukan oleh Gemala Dewi dkk dalam Aspek-Aspek Hukum dalam 
Perbankan dan Perasuransian Syari`ah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 
2004), 22. Bandingkan juga dengan Gemala Dewi, Hukum Perikatan 
Islam di Indonesia  (Jakarta: Kencana, 2005), 95. 
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1. Transaksi Pertukaran
Imãm Abū Hanīfah memberi fatwa bahwa `ãqidain 

(subjek transaksi) tidak termasuk sebagai rukun dari buyū` 
(jual beli)12 karena rukun jual beli menurutnya hanya satu, 
yaitu ijab dan kabul. Meskipun demikian, pernyataan yang 
telah dilontarkannya bukan berarti menafikan sama sekali 
subjek transaksi, namun lebih dari sekedar rukun bahkan 
menjadi shurūt al-in`iqãd 13 (syarat sah sebuah transaksi). 

Buktinya dapat dicermati dari berbagai pendapatnya 
dalam menempatkan kriteria subjek hukum. Karena nampak 
dalam pernyataannya bahwa ia menempatkan posisi anak 
sama seperti orang dewasa yang dinyatakan oleh kebanyakan 
fuqahã` sebagai kriteria inti dalam transkasi mu`ãmalah. 
Misalnya anak yang telah berada dalam usia mumayiz, ia 
nyatakan sah dalam melakukan transaksi jual beli. Akan 
tetapi anak yang dimaksud adalah berakal, karena dengan 
akal yang dimilikinya dapat mengetahui baik buruk, untung 
rugi, dan pengaruh lain yang ditimbulkan dari transaksi 
jual beli itu.14 Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa subjek jual 

12  Menurut Imãm Abū Hanīfah bahwa jual beli adalah pertukaran 
harta (mal) dengan harta lain dengan menggunakan cara tertentu. 
Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan harta yang memiliki 
manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, 
cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan kabul. 
Lihat Alauddin Abi Bakar ibn Mas`ud al-Kassani al-Hanafi, Badã`i` as-
Sanãī` fi, 133. Lihat juga Shamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khãţib 
as-Sharbini, Mugni al-Muhtãj (Beirut: Dãr al-Fikr, t.th.), Jilid III, 559. 
Bandingkan dengan Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mu`ãmalah 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69-70.

13  As Shaikh Abdurrahmãn al-Jazãiri, al-Fiqh `alã Mazãhib al-
Arba`ah (Birut: Dãr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2011), 150-151. 

14  “Ibid”., 151. Kebolehan anak mumayyiz dalam melakukan 
transaksi mu`ãmalah diperkuat dengan pernyataan  Imãm Abū Hanīfah  
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beli itu tidak disyaratkan wajib bãligh, tetapi yang terpenting 
adalah ia berakal meskipun masih berusia di bawah sepuluh 
tahun. 

Dalam hal ini terdapat pengecualian seperti yang 
dikemukakan oleh Imãm Abū Hanīfah dalam kitab Fath 
al-Qadīr, terutama pada akad/transaksi perkawinan, karena 
dalam pernikahan calon mempelai sekurang-kurangnya 
telah berusia bãligh. Namun, ketika menyentuh posisi 
perwalian, anak kecil yang mumayyiz, berakal, dan nasab dari 
calon mempelai putri dibolehkan. Berbeda halnya dengan 
jual beli, karena tidak ada pantangan bagi subjeknya, apakah 
ia anak kecil, remaja, dan dewasa. Menurut Imãm Abū 
Hanīfah, anak kecil yang berakal diperbolehkan oleh hukum 
untuk melakukan transaksi jual beli.15 Bentuk dan jenis jual 
beli yang dimaksudkan adalah jual beli yang berat maupun 
ringan. Akan tetapi, jual beli yang sekiranya mendatangkan 
kemudaratan bagi anak tersebut maka tanggung jawabnya 
berpindah kepada orang tua walinya.     

seperti yang dijelaskan dalam kitabnya Uşūl al-Sharakhşi bahwa anak-
anak yang telah mumayyiz sah demi hukum untuk melakukan transaksi 
jual beli demi kebaikan terutama menjaga hak-hak kebebasan anak untuk 
melaksanakan apa yang menjadi keinginannya (istihsãn). Lihat  Imãm 
Sharakhşi, Uşūl al-Sharakhsi (Dãr al-Kitãb al-‘Ilmiyah, 1993), 34. Lihat 
juga Wahbah Az-Zuhaili tepatnya pada al-Fiqh al-Islãm wa Adillatuhu 
bahwa anak dibolehkan secara hukum melakukan transkasi mu`ãmalah 
karena melihat bahwa segala urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab 
dari orang tuannya bukan bagi anak-anak dalam keluarga itu. Namun ketika 
anak itu sebagai seorang yang cerdas dan pandai maka segala urusan jual 
belinya menjadi valid (sah) demi hukum. Lihat Wahbah Az-Zuhaili,  al-
Fiqh Aal-Islãm wa Adillatuhu (Damshik: Dãr al-Fiqr, 2006), 3317-3318.   

15  “Ibid”., 3317 dan 3350.
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Imãm Abū Hanīfah tidak ketinggalan untuk ambil 
bagian dalam menetapkan subjek transaksi murabahah,16 
salãm,17 dan istisnã`.18 Termasuk kalangan anak mumayyiz 
yang berakal. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Imãm 
Abū Hanīfah dalam kitab Badãi` Şanãi‘ sebagai berikut. 

ُع َيْرجيِ َبْعُضَها  َفَأْنَواٌع  َقاديِ  ْنعيِ اليِ ائيُِط  َشَ ا   َأمَّ
اْلَعْقديِ َنْفسيِ  إَل  ُع  َيْرجيِ َوَبْعُضَها  اْلَعاقيِديِ   إَل 
َوَبْعُضَها اْلَعْقديِ  َمَكانيِ  إَل  ُع  َيْرجيِ  َوَبْعُضَها 
16 Secara etimologis kata murabahah berasal dari kata ribh yang 

bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Artinya, perniagaan 
yang dilakukan mengalami pertumbuhan dan pengembangan. Menjual 
barang secara murabahah berarti menjual barang dengan adanya tingkat 
keuntungan tertentu, misalnya mendapatkan 1 dirham atas harga pokok 
pembelian 10 dirham. Menurut Istilah jual beli murabahah adalah jual beli 
komoditas dimana penjual memberikan infomasi kepada pembeli tentang 
harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. 
Lihat Ibrahim Warde, Islamic Finance in The Global Economy (Edinburgh: 
Edinburgh University, 2000), 282. Lihat juga Muhammad bin Makram bin 
Munzir, Lisãn al-`Arab (Bairut: Dãr Shãdir, 1997), Jilid 5 103.  

17  Disebut juga bai` as-salãm, yaitu akad jual beli barang pesanan 
di antara pembeli (muslam) dan pemesan (muslam ilaih). Spesifikasi barang 
dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan 
pembayaran harus dilakukan di muka secara penuh. Lihat Wahbah Zuhaili, 
al-Fiqh, 3603. Lihat juga Ali Khafifi, Ahkãm al-Mu`ãmalãt as-Shar`iyyah 
(Kairo: Dãr al-Fikr al-`Araby, 2007), 402-403. Bandingkan dengan Kamil 
Musa, Ahkãm al-Mu`ãmalãt (t.tp.,:  Muassasah al-Risalah, t.th.), 222. 

18  Akad bai` al-istisnã` adalah akad jual beli antara pemesan 
(mustasni`) dengan penerima pesanan (sani`) atas sebuah barang dengan 
spesifikasi tertentu (masnu`), contohnya untuk barang-barang industri 
ataupun properti. Spesifikasi barang harus sudah disepakati pada awal 
akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 
Mengenai difinisi bai` al-istisna` ini dapat dilihat dalam Muhammad Abdul 
Karim, Ash-Shamil fi Mu`ãmalãt wa amaliyãt fi al-Maşãrif al-Islãmiyyah 
(Yordania: Dãr An-Nafãis, 2007), 117. 
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إل ُع  َيْرجيِ الذي  ا  َأمَّ عليه.  اْلَْعُقوديِ  إَل  ُع   َيْرجيِ
َفل َعاقيًِل  َيُكوَن  َأْن  ا  َأَحُدُهَ َفَنْوَعانيِ   اْلَعاقيِديِ 
ُل َيْعقيِ َل  الذي  بيِيِّ  َوالصَّ اْلَْجُنونيِ  َبْيُع  ُد   َيْنَعقيِ
فيِ التََّصُّ َقاديِ  اْنعيِ ُط  َشْ فيِ  اْلَُتَصِّ َة  َأْهليِيَّ نَّ  َ  ليِ

َيْثُبُت َفَل  اْلَعْقليِ  بيُِدونيِ  َتْثُبُت  َل  ُة  ْهليِيَّ  َواْلَ
ٍط بيَِشْ َفَلْيَس  اْلُبُلوُغ  ا  َفَأمَّ بيُِدونيِهيِ  َقاُد  ْنعيِ  اليِ
بيِيُّ الصَّ َباَع  لو  حتى  ْنَدَنا  عيِ اْلَبْيعيِ  َقاديِ  ْنعيِ  ليِ

ْنَدَنا. عيِ ُد  َيْنَعقيِ هيِ  َنْفسيِ َماَل  اْلَعاقيُِل 

Adapun syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi beberapa 
katagori. Syarat sah untuk pelaku transaksi, proses ijab dan 
qabul, tempat transaksi, dan objek transaksi. Adapun syarat-
syarat sah bagi pelaku transaksi adalah terbagi menjadi dua 
macam, yaitu pertama ia harus berakal.  Tidak sah transaksi 
mu ‘ãmalah seperti jual beli bagi pelakunya orang gila, anak 
kecil yang tidak berakal, karena akal menjadi dasar seseorang 
dapat dikatakan sah untuk melakukan aktivitas perdagangan, 
dan keahlian seseorang tidak dapat diukur dengan cara apapun, 
melainkan dengan kemampaun akal yang dimilikinya. Sedangkan 
kondisi bãligh seseorang, tidak bisa menjadi syarat sah transaksi 
jual beli menurut  Imãm Abū Hanīfah, karena itu kalau anak 
yang berakal melakukan transaksi jual beli dengan hartanya 
sendiri hukumnya adalah sah menurut Imãm Abū Hanīfah.19  

19  Abi Bakar ibn Mas`ud al-Kassani al-Hanafi, Badã`i` as-Sanãī’, 
135,  Juz V. 
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    Dari gambaran di atas dapat ditarik suatu kesimpulan 
bahwa anak yang sudah memiliki akal yang sempurna 
dapat dikatakan sah sebagai subjek hukum dalam transaksi 
mu‘ãmalah. Namun, syarat ini tidak bisa mewakili syarat 
terlaksanannya suatu transaksi mu‘ãmalah, melainkan 
adanya syarat-syarat lain yang juga turut menentukan 
keabsahannya. Misalnya dalam transaksi jasa pemesanan 
ini, terdapat syarat tambahan yang sangat menentukan 
validitas dari masing-masing transaksi itu. Para pihak pelaku 
transaksi salãm dan istisnã` wajib mengetahui jenis, macam, 
sifat, dan ukuran yang pasti sebelum menentukan harga. 
Begitu juga melakukan ijab dan qabul dengan menggunakan 
bahasa-bahasa yang setara dengan makna salãm seperti 
yang harus dikatakan oleh rab as-salãm “ aslamtu au aslaftu 
ilaika fī kazã”(aku pesan barang kepadamu begini....) dan 
kata menerima yang disampaikan oleh muslam ilaih “ bi`tu 
minka kazã” (aku menjual barang kepadamu dengan syarat 
begini).20 Jika telah pas perjanjian transaksi yang dilakukan 
maka pihak rab as-salãm menyambutnya dengan ucapan 
“qabiltu” (ya aku terima).

Sedangkan dalam akad ijãrah21 (sewa menyewa) 
nampaknya secara eksplisit Imãm Abū Hanīfah memberikan 
fatwa lain, meskipun secara implisit sama dengan syarat 
subjek transaksi pada transaksi jual beli di atas. Karena ia 

20  Wahbah  Zuhaili, al-Fiqh, 3604.
21 “Ibid”., 3800. Akad ijãrah menurut Imãm Abū Hanīfah adalah 

akad atas manfaat dengan adanya konpensasi tertentu. Secara istilah bisa 
diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam 
batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa menyewa, tanpa 
diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang. Lihat juga Kamil Musa, 
Ahkam, 295. 
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menyimpulkan bahwa subjek hukum merupakan syarat 
pembentuk keabsahan transaksi ijãrah dan ia harus berakal. 
Syarat ini pada prinsipnya menafikan orang gila dan anak 
yang belum berakal sebagai subjek transaksi ijãrah kecuali 
anak mumayyiz yang berakal. Karena ia dapat diklasifikasikan 
sebagai syarat pembentuk keabsahan transaksi ijãrah tadi. 
Hal ini menjadi benar ketika Abu Zufar dan Abu Yusuf  
memberikan pandangan yang sama tentang anak yang 
berakal dapat dijadikan sebagai subjek hukum dalam 
transaksi ijãrah. 

إل ُع  َيْرجيِ َنْوٌع  ْنَواٍع  َأ َفَثَلَثُة  َقاديِ  ْنعيِ اليِ ُط  َشْ ا   َأمَّ
ُع َيْرجيِ َوَنْوٌع  اْلَعْقديِ  َنْفسيِ  إَل  ُع  َيْرجيِ َوَنْوٌع   اْلَعاقيِديِ 
اْلَعاقيِديِ إَل  ُع  َيْرجيِ الذي  ا  َأمَّ اْلَعْقديِ  َمَكانيِ   إَل 
ل حتى  َعاقيًِل  اْلَعاقيُِد  َيُكوَن  َأْن  وهو   َفاْلَعْقُل 
ل الذي  بيِيِّ  َوالصَّ اْلَْجُنونيِ  من  َجاَرُة  اْليِ ُد   َتْنَعقيِ

ْنُهَم. ميِ اْلَبْيُع  ُد  َيْنَعقيِ َل  كم  َيْعقيُِل 
Adapun syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi tiga kategori. 
Syarat sah untuk pelaku transaksi, proses ijab dan qabul, tempat 
transaksi, dan objek transaksi. Adapun syarat-syarat sah bagi 
pelaku transaksi adalah terbagi menjadi dua macam, yaitu 
pertama ia harus berakal. Tidak sah transaksi sewa menyewa 
seperti bagi pelakunya orang gila, anak kecil yang tidak berakal. 
Hal itu sama persis dengan tidak sahnya jual beli jika orang gila 
dan anak yang tidak berakal menjadi subjeknya.22

22  Abi Bakar ibn Mas`ud al-Kassani al-Hanafi, Badã`i` as-Sanãī’, 
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Lebih jauh Imãm Abū Hanīfah menyatakan bahwa 
subjek transaksi ijãrah itu tidak harus dituntut untuk bãligh 
atau  dewasa, tetapi yang terpenting ia telah berakal serta 
mampu mengetahui akibat dari ijãrah yang dilakukan, maka 
tetap diklaim sah demi hukum. Bahkan kalau anak yang telah 
mumayyiz, berakal, dan mampu untuk melakukan transaksi 
ijãrah sekaligus ia dapat mempertanggujawabkannya sewa 
menyewa yang dilakukan kemudian dicegah oleh orang tua 
walinya maka persoalan itu menjadi tidak boleh.23 Bagi Imãm 
Abū Hanīfah,  setiap orang diharuskan untuk mengetahui 
dan memahami anak yang mumayyiz dan berakal dalam 
mengklaimnya sah untuk melakukan transaksi mu’ãmalah. 
Lebih jauh, Imãm Abū Hanīfah menyatakan bahwa anak 
yang sudah bãligh, ibaratnya orang yang telah dewasa. 
Akan tetapi, untuk mengkur kedewasaan seseorang anak 
itu terfokus pada kesempurnaan akal yang dimilikinya, 
karena tidak semua orang demikian. Bahkan informasi 
yang dibawakan adalah semua perkataan dan perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh anak yang sudah berakal harus 
dipahami realitas kehidupannya. Karena itu, tidak heran 
kalau kemudian Imãm Abū Hanīfah menyatakan bahwa 
segala perkataan dari anak sebagai subjek hukum dapat 
diterima dan sah menurut pertimbangan hukum.24 

176,  Juz IV.
23 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh, 3806. Secara lengkap dapat dilihat 

dalam syarat-syarat ijãrah menurut Imãm Abū Hanīfah pada Abdurrahmãn 
al-Jazãiri, al-Fiqh `ala Mazãhib, 91.  

24  Imãm Sharakhşi, Uşūl., 372, Juz II. 
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2. Transaki Kerja Sama 
Dalam ranah transaksi kerja sama, Imãm Abū Hanīfah 

juga memberikan kesempatan kepada anak sebagai subjek 
hukum. Misalnya dalam transaksi shirkah, ia menetapkan 
serta membolehkan anak yang mumayyiz serta pandai 
dalam melakukan transaksi shirkah.25 Penetapan ini sama 
dengan kedudukan anak yang telah dijelaskan panjang lebar 
pada bahasan transaksi jual beli. Dalam penjelasan yang 
lebih mendalam bahwa anak-anak yang telah  memiliki 
kemampuan akal, setidaknya menjadi dasar bagi ulamã` atau 
fuqahã` menetapkannya sebagai subjek hukum. Namun, 
karena hal ini adalah akad kerja sama, maka kedua belah 
pihak harus memiliki syarat tertentu untuk mendukung 
kebolehannya menjadi subjek hukum. Misalnya orang yang 
telah merdeka dengan orang yang masih dipermilikkan 
(budak). 

Begitu juga orang bãligh dengan anak-anak. Kedua 
jenis kerja sama yang dilakukan tersebut menurut Imãm 
Abū Hanīfah adalah tidak boleh, kecuali anak yang berakal 
dengan orang bãligh masih bisa terjalin kerjasama.26Adapaun 

25 Akad syirkah atau musyarakah adalah akad kerja sama antara 
dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan 
dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam 
pengertian lain adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara atau 
lebih pemilik modal atau keahlian, untuk melaksanakan suatu jenis usaha 
yang halal dan produktif. Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Beirut: Dar 
al-Fikr, 1983), vol III, 294. Lihat Juga Abd al-Mu`ţi Muhammad Ibn Umar 
ibn Ali Nawawi, Nihãyat al-Zain fi Irshãd al-Mubtadi`īn (Semarang: 
Thaha Putra, t.th.), 255. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf 
Ijarah dan Syirkah (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1987), cet. II, 46-466.  

26  Imam Kamaluddin al-Hanafi, Fath  al-Qadir (Beirūt: Dãr al-
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argumen yang dapat diajukan adalah anak yang telah berkal 
menurut Imãm Abū Hanīfah memiliki hak dan kewajiban 
yang sama, selama anak kecil yang berakal tersebut mampu 
mempertanggungjawabkan taklīf  hukum yang dibebankan 
kepadanya.       

Dalam transaksi muzãra`ah,27 Imãm Abū Hanīfah  
memberikan pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan 
persyaratan yang ada dalam transaksi mushãrakah termasuk 
dalam menetapkan syarat dari subjek transaksi muzãra`ah.28 
Dalam hal ini ia menyatakan bahwa transaksi muzãra`ah itu 
secara umum disyaratkan berakal. Jadi, nampaknya Imãm 
Abū Hanīfah memberikan lampu hijau kepada anak yang 
telah berakal serta mampu mempertanggungjawabkan 
transaksi muzãra`ah yang dilakukannya sebagai subjek 
hukum yang telah memenuhi persyaratan secara sempurna.29 

Fikr, 977H), 362, Juz 13. 
27  Transaksi atau akad muzãra`ah adalah sistem bertani antara 

pihak pemilik tanah dengan penggarap melakukan akad perjanjian dimana 
hasilnya dibagi sama dengan ketentuan segala biaya ditanggung pemilik 
tanah. Sementara itu mukhabarah memiliki makna bahwa akad atau 
perjanjian yang dilakukan pihak pemilik tanah dan penggarap lahan dan 
hasilnya dibagi sama dengan ketentuan seluruh biaya dalam pengolahannya 
ditanggung oleh penggarap. Wahbah Al Zuhaili, Al-Fiqh al-Islãm, 614. 
Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, Fiqih, 270. 

28  Transaksi muzãra`ah ini lazim disebut di bagian Indonesia Tengah 
sebagai tradisi sakap menyakap dan nandu adalah penggarap dan pemilik 
lahan masing-masing menerima separoh dari hasil pertanian. Nelon,  yaitu 
penggarap menerima dari hasil pertanian 2/5 dari keseluruhan hasil. Ngapit 
adalah penggarap menerima hasil 1/3 bagian. Merepat mendapatkan ¼ 
bagian dari hasil pertanian. Lihat  Tb. Bakhtiar Rifa`I, Bentuk Milik Tanah 
dan Tingkat Kemakmuran, dan Penyelidikan di Daerah Pati Jawa Tengah 
(Bogor: ttp, 1958), 106-107. Lihat juga Koentjoroningrat, Pengantar 
Antropologi Pokok Pokok Etnografi (Jakarta: Reneka Cipta, 1998), 74.

29  Kãmil Mūsa, Ahkãm al-Mu`ãmalat, 317.
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Untuk lebih jelasnya pandangan Imãm Abū Hanīfah dapat 
dilihat berikut di bawah ini.

ائيُِط َشَ َنْوَعانيِ   ْصليِ  اْلَ ف  َي  َفهيِ ائيُِط  َ الشَّ ا   َوَأمَّ
اْلَُزاَرَعَة ُييِيُز  من  َقْوليِ  عل  ليِْلَعْقديِ  َحٌة   ُمَصحِّ
َبْعُضَها َفَأْنَواٌع  َحُة  اْلَُصحِّ ا  َأمَّ له  َدٌة  ُمْفسيِ ائيُِط   َوَشَ
ْرعيِ الزَّ إَل  ُع  َيْرجيِ َوَبْعُضَها  عيِ  اْلَُزاريِ إَل  ُع   َيْرجيِ
َوَبْعُضَها اْلَُزاَرَعَة  عليه  َعَقَد  ما  إَل  ُع  َيْرجيِ  َوَبْعُضَها 
جيِ اريِ اْلَ إَل  َوَبْعُضَها  ليِْلُمَزاَرَعةيِ  اْلَلةيِ  إَل  ُع   َيْرجيِ
إل ُع  َيْرجيِ َوَبْعُضَها  فيه  اْلَْزُروعيِ  إَل  ُع  َيْرجيِ  َوَبْعُضَها 
َفَنْوَعانيِ عيِ  اْلَُزاريِ إَل  ُع  َيْرجيِ الذي  ا  َأمَّ اْلَُزاَرَعةيِ   ةيِ   ُمدَّ
اْلَْجُنونيِ ُمَزاَرَعُة  حُّ  َتصيِ َفَل  َعاقيًِل  َيُكوَن  َأْن  ُل  وَّ  اْلَ
نَّ َ ليِ ًدا  َواحيِ َدْفًعا  اْلَُزاَرَعَة  ُل  َيْعقيِ َل  الذي  بيِيِّ   َوالصَّ

. َفاتيِ التََّصُّ ةيِ  َأْهليِيَّ ُط  َشْ اْلَعْقَل 
Adapun syarat transaksi muzãra`ah  terbagi menjadi dua macam, 
yaitu syarat-syarat yang membentuknya sehingga menjadi sah demi 
hukum dan syarat-syarat yang menyebabkan transaksi muzãra`ah 
menjadi rusak demi hukum. Adapun perkara yang membentuk 
keabsahan transaksi muzãra`ah  adalah syarat yang dimiliki oleh 
subjek muzãra`ah, pekerjaan, akad atau shigat ijab kabul, dan 
syarat alat-alat yang dipergunakan dalam proses pengerjaan sawah. 
Begitu juga teknik-teknik yang digunakan dalam pengerjaan 
objek muzãra`ah  dan waktu yang diperjanjikan antara kedua 
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belah pihak. Sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait 
dengan subjek muzãra`ah  adalah terbagi menjadi dua, yaitu harus 
berakal, karena tidak sah pekerjaan muzãra`ah   itu dilakukan 
oleh orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Argumentasi 
yang kuat dari syarat subjek yang satu itu adalah akal sebagai 
syarat mutlak seseorang untuk melakukan aktivitas transaksi.30 

Dari pernyataan Imãm Abū Hanīfah di atas, dapat 
ditarik suatu gambaran bahwa akad kerja sama dalam 
kaitannya dengan muzãra`ah  memiliki syarat-syarat tertentu 
di dalamnya. Kedua belah pihak, baik pemberi pekerjaan 
atau pemilik lahan dan petani yang menggarap sawah 
diwajibkan memiliki syarat berakal. Karena dengan akal 
yang sempurna yang dimiliki oleh masing-masig pelaku 
transaksi perjanjian muãzara`ah  itu, setidaknya dapat 
mempertanggung-jawabkan segala proses yang telah 
ditetapkan bersama di saat melakukan transaksi. Dalam 
hal ini, orang yang terganggu kesempurnaan akalnya tidak 
menjadi syarat pelaku dalam melaksanakan akad kerjasama 
muzãra`ah, misalnya anak kecil yang berakal, orang gila, orang 
sakit, orang dipaksa, orang tidur, dan lupa. Semua orang ini 
terhalang secara hukum untuk melakukan transaksi apa saja 
yang mengakibatkan kedua belah pihak saling menanggung 
hak dan kewajiban.     

Berbeda dengan pernyataan yang telah dideklarasikan 
oleh Imãm Abū Hanīfah dalam transaksi mudãrabah31 

30  Abi Bakar ibn Mas`ud al-Kassani al-Hanafi, Badã`i` as-Sanãī’, 
64,  Juz V.

31  Akad atau transaksi mudãrabah adalah akad kerja sama usaha 
antara dua pihak,  pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (şãhib al-
mãl) yang menyediakan seluruh modal (100 %) sedangkan yang lainnya 
pengelola usaha (mudarib). Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari 
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terutama dalam mensyaratkan pelakunya (`ãkidain). Ia 
menetapkan bahwa pelaku transaksi mudãrabah adalah orang 
yang mampu mengemban tugasnya sebagai mudãrib. Ia tidak 
menyebutkan kriteria pelaku itu seorang telah dewasa atau 
anak kecil yang mumayyiz serta berakal.32 Tetapi disebutkan 
dengan sangat umum sekali, sehingga penetapan pelaku 
transaksi mudãrabah ini menjadi sangat umum.33 Karena itu, 
dapat diambil suatu kesimpulan bahwa semua orang sah 
menjadi pelaku transaksi mudãrabah asalkan ia mampu atau 
ahli dalam menjalankan segala akibat yang muncul mulai 
dari tahap sebelum proses, sedang proses, dan sampai 
setelah proses.  

3. Transaksi Pemberian Kepercayaan kepada Orang 
Lain
Dalam transaksi pemberian kepercayaan kepada 

orang lain, Imãm Abū Hanīfah  memberikan kedudukan 
yang sama kepada anak yang telah berakal untuk menjadi 
subjek transaksi. Bahkan menjadi pendukung kuat untuk 
membentuk transaksi wakãlah menjadi valid demi hukum. 
Adapun pernyataannya  bahwa syarat yang harus dipenuhi 

transaksi ini disesuaikan dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak 
ketika melakukan perjanjian dan biasanya dalam bentuk nisbah (bagi 
hasil). Lihat Veithizal Rifa`i dkk, Islamic Transaction in Law in Bussines 
dari Teori ke Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 272. Lihat juga Abdul 
Gafur Ansori, Hukum Perjanjian Islam   di Indonesia, Konsep, Regulasi, 
dan Implementasi (Yogyakarta: Gajah Maza Press, 2010), 101.  

32 Dalam bab mudãrabah Abu Hanifah tidak menyebutkan 
persyaratan terhadap kedua belah pihak yang melakukan transaksi 
mudãrabah. Tetapi lebih banyak menjelaskan secara langsung proses dan 
penyelesaian dari transaksi tersebut. Lihat Ahmad Muhammad as-Shaibanī, 
Sharah Fath al-Qãdir (Mesir: al-Kubra al-Amiriyyah, 1317 H),70.  

33  Wahbah Zuhaili, al-Fiqh, 3931.
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oleh wakil adalah  orang yang melakukannya adalah orang 
yang berakal dan tidak sah secara hukum orang yang gila 
dan anak yang tidak berakal. Dalam transaksi ini, bãlighnya 
seseorang bagi Imãm Abū Hanīfah  tidak bisa menjamin 
sebagai syarat mutlak, karena tidak sedikit anak-anak yang 
telah menginjak masa bãligh tidak mampu melakukan 
transaksi mu‘ãmalah termasuk dalam mewakili seseorang 
untuk menyelesaikan perkara penting.34 Hal ini dapat 
dicermati dalam pernyataan Imãm Abū Hanīfah berikut.

َخَطٌأ َوُهَو  ِلَذِلَك  َهَداُه  َما  َعَلى  َعاَل  �فَ اللََّ  َحَِد   ُثَّ 
اْلَمْأُذوِن ِبِّ  الصَّ �فَوِْكيُل  َيِصحَّ  َل  َأْن  ْقَتِضي  يفَ  إْذ 
ِبُّ الصَّ َل  وُكِّ إَذا  َبْل   ، ِبَصِحيٍح  َولَْيَس  ُلوِغ  اْلبفُ  ِلَعَدِم 
َوَخرََج ْيِع  ْلبفَ ا َمْعَن  ْعِقَل  يفَ َأْن  ْعَد  بفَ َيِصحُّ   اْلَمْأُذوُن 
ل �فَ َواْلَمْجُنوُن  َذِلَك  ْعِقُل  يفَ َل  الَِّذي  ِبُّ  الصَّ  ِبِه 
اْلوَِكيِل يِف  َذِلَك  ُاْشُتَِط  َا  َوِإنَّ َأَحِدِهَا  وََكاَلُة   َ�ِصحُّ 
ل ُل  َواْلُموَكِّ ْلِعَبارَِة،  ا يِف  ِل  اْلُموَكِّ َمَقاَم  َقاِئٌم   ِلَنَُّه 
َذِلَك. ْعِقُل  يفَ إَذا َكاَن  إلَّ  ِبِه  َوِعَبارَُ�ُه  َعْقُدُه   َيِصحُّ 

Kemudian segala pujian kembali kepada Allah yang telah memberi 
penjelasan terhadap perkara Rasulullah saw. yang meminang 
Ummu Salamah kepada Umar bin Abi Salamah dalam kondisi 
masih kecil dan belum matang akalnya. Perkara itu merupakan 
kesalahan besar kalau dilangsungkan, karena perwakilan yang 

34  Abdurrahmãn al-Jazairi, al-Fiqh `ala Mazãhib, 151.
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dilakukan anak yang diizinkan orang tuanya sementara ia belum 
bãligh, hal itu menjadi tidak sah,   tetapi perwakilan anak kecil 
yang telah mendapat izin dari walinya menjadi sah ketika ia 
sudah berakal seperti syarat berakal yang telah ditetapkan pada 
transaksi jual beli. Yang menjadi pengecualian dalam hal ini adalah 
anak kecil yang tidak berakal dan orang gila karena tidak sah 
perwakilan dari kedua orang tersebut. Akan tetapi pihak yang 
paling penting harus berakal sehat adalah wakil, karena ia akan 
menduduki posisi yang terwakili menurut hukum, sedangkan 
yang memberikan wakil itu tidak sah akad perwakilannya dan 
perkataannya, kecuali yang bersangkutan telah berakal dengan 
sempurna.35 

Penjelasan dari pendapat Imãm Abū Hanīfah di atas 
mengindikasikan bahwa, syarat serta kriteria subjek transaksi 
yang terdiri dari anak mumayiz dan berakal diperlakukan 
hanya pada wakil saja bukan orang yang menyerahkan 
perwakilan (muwakkil). Pernyataan ini tidak hanya Imãm 
Abū Hanīfah yang menetapkannya, tetapi semua fuqahã`, 
baik dari kalangan mazhab Sunni maupun Shi`i. Karena 
yang paling bertanggung jawab dalam transaksi ini adalah 
pihak wãkil bukan muakkil sehingga syarat-syarat sah yang 
terkait dengan subjek hukum menjadi perkara yang sangat 
emergensi untuk diselesaikan. 

Misalnya diperkuat dengan pendapat Imãm Abū 
Hanīfah dalam Kitab Fathul Qadirnya bahwa wãkil disyaratkan 
agar mempermilikkkan segala perkara yang diwakilkkan 
oleh muakkil. Karena selama menjadi wãkil selama itu juga 
harus mempertanggungjawabkan hak dan kewajiban yang 
timbul dari transaksi wakãlah yang dilakukannya. Jika tidak 

35  Muhammad as-Shaibanī, Sharah Fathu al-Qãdir, 397, Juz, 17.  
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demikian, menurut Imãm Abū Hanīfah, transaksi wakãlah 
itu menjadi tidak sah demi hukum.36  

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga dilontarkan 
oleh Imãm Abū Hanīfah tentang kriteria subjek hukum dalam 
transaksi wadī`ah.37 Dimana anak-anak boleh melakukan 
transaksi wadī`ah baik sebagai muwadi` (penitip) maupun 
wãdi` (penerima titipan) asalkan anak tersebut berakal dan 
mengetahui secara luas tentang  praktek wadi`ah.38 Dalam 
kitab Badãi` Şanai’ dijelaskan tentang identitas anak yang 
dapat diperbolehkan untuk melakukan transaksi wadī`ah 
dimana dan kapan saja, sebagaimana yang telah disebut 
oleh Imãm Abū Hanīfah berikut ini.

َل َيِصحُّ اْلِيَداُع  وَاٌع  منها َعْقُل اْلُمودَِع �فَ وََأمَّا َشرَاِئُط الرُّْكِن َ�َأنفْ
ْعِقُل ِلَنَّ اْلَعْقَل َشْرُط َأْهِليَِّة  ِبِّ الذي َل يفَ من اْلَمْجُنوِن وَالصَّ
َلْيَس ِبَشْرٍط ِعْنَدَن حىت َيِصحَّ  ُلوُغُه �فَ رِْعيَِّة وََأمَّا بفُ التََّصرَُّ�اِت الشَّ
ِبِّ اْلَمْأُذوِن ِلَنَّ ذلك ِمَّا َيَْتاُج إلَْيِه التَّاِجُر  اْلِيَداُع من الصَّ
َيِْلُك  اْلَمْأُذوُن كما  ِبُّ  َيْمِلُكُه الصَّ �فَ التَِّجارَِة  وَاِبِع  �فَ َ�َكاَن من 

التَِّجارََة .
36  Ahmad Syaibani, Syarah Fathu...., 109.
37 Menurut Imãm Abū Hanīfah, wadī`ah adalah memberikan 

kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan 
untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan isyarat. Misalnya, “Aku 
titipkan barang ini kepada engkau” kemudian pihak lain menerimanya 
dengan jelas. Atau seseorang datang dengan membawa baju, kemudian 
baju tersebut diletakkan di tangan orang lain dan ia berkata “aku titipkan 
baju ini kepada engkau”. Si penerima hanya diam dan menerima baju 
tersebut. Lihat Ahmad Ibn Husain, al-Bunyãnah Sharh al-Hidãyah (Bairut: 
Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 106. 

38  Wahbah Zuhaili, al-Fiqh..., 4017. 
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Adapun syarat rukun dalam transaksi wadī`ah terbagi menjadi 
beberapa katagoti, di antaranya para penerima wadi`ah orang 
yang berakal, karena tidak sah penerima wadi`ah itu orang 
gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Akal merupakan satu-
satunya syarat keahlian seseorang untuk dapat wadi`ah yang 
berbasis syari`ah. Sementara bãlighnya seseorang tidak dijadikan 
sebagai syarat di internal Imam Abu Hanifah sampai disahkan 
transaksi wadi`ah itu dipastikan dari pelakunya anak kecil yang 
diizinkan, karena itu semua sangat dibutuhkan oleh pengusaha. 
Hal ini mengikuti syarat sahnya perdagangan bisnis, jika anak 
tersebut mendapatkan izin maka seolah-olah ia telah melakukan 
usaha dagang. 

Lebih jauh dikemukakan oleh Imãm Abū Hanīfah 
bahwa anak sebagai subjek transaksi wadī`ah tidak hanya 
memiliki kriteria mumayyiz dan mampu, tetapi ia harus 
merdeka. Artinya, ia tidak boleh diintervensi oleh siapa 
pun dalam mempraktekkan akad wadī`ah meskipun orang 
tua walinya sendiri. Karena intervensi merupakan suatu 
perwujudan dari ketidakbebasan hak anak untuk melakukan 
transaksi. Jika hal itu terjadi maka bisa saja transaksi wadī`ah 
yang dilakukan oleh pelakunya itu menjadi batal.39 Dari 
rambu-rambu ini menandaskan bahwa tidak sah anak-
anak yang tidak berakal dan orang gila melakukan transaksi 
wadī`ah.

Dalam praktek `ãriyah, fuqaha` Imãm Abū Hanīfah 
telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus ada di 
dalamnya. Di antaranya adalah syarat yang harus dimiliki 
oleh pelaku baik mu`ir (yang meminjamkan) atau musta`ir 
(peminjam). Adapun syarat yang dimaksud adalah harus 

39  Ibid.,  4019.
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berakal dan mampu untuk melakukan transaksi `ãriyah. 
40 Karena itu, setiap orang yang memiliki kemampuan 
termasuk anak boleh melakukan transaksi ̀ ãriyah tetapi anak 
tersebut telah berusia mumayyiz. Akad `ãriyah ini merupakan 
bagian dari akad secara umum, karena itu tidak heran kalau 
persoalan ini didasarkan pada akad secara umum, seperti 
yang telah dilontarkan oleh Imãm Abū Hanīfah berikut. 

ُع َيْرجيِ َبْعُضَها  َفَأْنَواٌع  َقاديِ  ْنعيِ اليِ ائيُِط  َشَ ا   َأمَّ
اْلَعْقديِ َنْفسيِ  إَل  ُع  َيْرجيِ َوَبْعُضَها  اْلَعاقيِديِ   إَل 
َوَبْعُضَها اْلَعْقديِ  َمَكانيِ  إَل  ُع  َيْرجيِ  َوَبْعُضَها 
إل ُع  َيْرجيِ الذي  ا  َأمَّ عليه.  اْلَْعُقوديِ  إَل  ُع   َيْرجيِ
َفل َعاقيًِل  َيُكوَن  َأْن  ا  َأَحُدُهَ َفَنْوَعانيِ   اْلَعاقيِديِ 
ُل َيْعقيِ َل  الذي  بيِيِّ  َوالصَّ اْلَْجُنونيِ  َبْيُع  ُد   َيْنَعقيِ
فيِ التََّصُّ َقاديِ  اْنعيِ ُط  َشْ فيِ  اْلَُتَصِّ َة  َأْهليِيَّ نَّ  َ  ليِ

َيْثُبُت َفَل  اْلَعْقليِ  بيُِدونيِ  َتْثُبُت  َل  ُة  ْهليِيَّ  َواْلَ
ٍط بيَِشْ َفَلْيَس  اْلُبُلوُغ  ا  َفَأمَّ بيُِدونيِهيِ  َقاُد  ْنعيِ  اليِ
بيِيُّ الصَّ َباَع  لو  حتى  ْنَدَنا  عيِ اْلَبْيعيِ  َقاديِ  ْنعيِ  ليِ

ْنَدَنا. عيِ ُد  َيْنَعقيِ هيِ  َنْفسيِ َماَل  اْلَعاقيُِل 

40 Burhanudin al-Ma`ali, al-Muhīt al-Burhãni fi al-Fiqh al-Nu`mãn 
(Beirut: Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 555.  Abdurrahman al-Jaziri, 
Fiqh ‘Alã Mazãhib, 242.
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Adapun syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi beberapa 
kategori. Syarat sah untuk pelaku transaksi, proses ijab dan 
qabul, tempat transaksi, dan objek transaksi. Adapun syarat-
syarat sah bagi pelaku transaksi adalah terbagi menjadi dua 
macam, yaitu pertama ia harus berakal.  Tidak sah transaksi 
mu ‘ãmalah seperti jual beli bagi pelakunya orang gila, anak 
kecil yang tidak berakal, karena akal menjadi dasar seseorang 
dapat dikatakan sah untuk melakukan aktivitas perdagangan, 
dan keahlian seseorang tidak dapat diukur dengan cara apapun, 
melainkan dengan kemampaun akal yang dimilikinya. Sedangkan 
kondisi bãligh seseorang, tidak bisa menjadi syarat sah transaksi 
jual beli menurut  Imãm Abū Hanīfah, karena itu kalau anak 
yang berakal melakukan transaksi jual beli dengan hartanya 
sendiri hukumnya adalah sah menurut Imãm Abū Hanīfah.41

Imãm Abū Hanīfah juga menetapkan standar usia 
minimal yang sama dengan transaksi lainnya dalam 
pemberian kepercayaan kepada orang lain, misalnya dalam 

41  Abi Bakar ibn Mas`ud al-Kassani al-Hanafi, Badã`i` as-Sanãī’, 
135,  Juz V. 



133

transaksi  kafãlah,42 rahn,43 dan hawãlah.44 Syarat seorang dapat 
diperbolehkan dalam memepraktekkan ketiga akad tersebut 
jika ia telah berusia minimial mumayyiz dan berakal. Hal ini 
dapat dilihat dari masing-masing pendapatnya sebagaimana 
pernyataannya berikut ini. 

َعْقُلُهَما َحىتَّ َل جَيُوَز  رِْجُع إَل الرَّاِهِن وَاْلُمْرَتِِن �فَ وََأمَّا الذي يفَ
َ�َأمَّا  ْعِقُل  يفَ َل  الَِّذْي  ِبِّ  وَالصَّ اْلَمْجُنوِن  ِمَن  وَاِلْرِتَاُن  الرَّْهُن 

َلْيَس ِبَشْرٍط. ُلوُغ �فَ اْلبفُ

42 Transaksi kafãlah adalah jaminan yang diberikan oleh 
penanggung (kãfil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban 
pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafãlah adalah 
mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang 
pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Lihat H amdi Abd al-
Azim, Khiţãb al-Damãn fi al-Bunūk al-Islamiyyah (Kairo: Ma`had Alam 
al-Islami, 1996), 45. 

43 Menurut Hanafiyah,  rahn adalah menjadikan suatu barang  
jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak 
(piutang) itu, baik seluruhnya atau sebagiannya. Pengertian lain adalah 
menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara` 
sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil 
utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) dari barang itu. Lihat 
Sayyid Sabiq, Fiqh..., 187. Bandingkan dengan Bank Indonesia, Petunjuk 
Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Shari`ah, Lampiran Daftar Istilah, 
Agustus, 2002, 15. Lihat juga Fatwa Dewan Syari`ah Nasional No. 25/
DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002.  

44 Menurut Hanfiyah hawãlah adalah akad perpindahan penagihan 
hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib 
menanggungnya. Dalam pengertian lain bahwa hawalah merupakan 
pemindahan utang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan 
muhal `alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang. Lihat Abu 
Yusuf, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Laila (Hindia: Ihya al-Ma`arif al-Hindi, 
1357), 52. Lihat juga Zainuddin Ibn Ibrahim, al-Ashbah wa An-Nażãir 
(Damshiq: Dãr al-Fikr, 1983), 499. 
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Adapun syarat yang ditentukan kepada penggadai dan penerima 
gadai adalah kemampuan akalnya, karena tidak boleh aktivitas 
transaksi gadai dilaksanakan oleh orang gila dan anak yang belum 
berakal. Sementara itu dalam transaksi gadai tidak disyaratkan 
harus bãligh bagi kedua subjek hukum, baik penggadai maupun 
penerima gadai.45  

Penjelasan mengenai pelaku gadai menurut Imãm Abū 
Hanīfah di atas  memberikan suatu gambaran bahwa dalam 
transaksi rahn tidak hanya pelakunya memiliki persyaratan 
berakal melainkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
anak tersebut adalah ahliyah (mampu untuk melaksanakan 
transaksi gadai). Ukuran keahliannya dapat diukur dari 
kemampuannya mempertanggungjawabkan transaksi yang 
dilakukannya. 

Begitu juga dalam transaksi kafãlah, Imãm Abū Hanīfah 
mengemukakan pernyataan yang berbeda tentang anak 
mumayyiz dan berakal bahkan diganti dengan kriteria minimal 
bãligh. Karena transaksi yang satu ini merupakan transaksi 
yang cukup berat bila dibandingkan dengan  akad transaksi 
lainnya. Artinya, transaksi ini harus dilakukan dengan 
ekstra hati-hati, terutama orang yang menanggung, karena 
mereka benar-benar dilakuan oleh orang yang berpotensi 
memiliki tanggungjawab yang konsisten. Adapun ukuran 
untuk mengkalim orang bertanggungjawab secara hukum 
adalah minimal berakal dan bãligh. Karena tidak heran kalau 
kemudian Imãm Abū Hanīfah menyatakan hal berikut.

45  Abi Bakar ibn Mas`ud al-Kassani al-Hanafi, Badã`i` as-Sanãī’, 
135,  Juz VI.
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إل ُع  َيْرجيِ َبْعُضَها  َفَأْنَواٌع  اْلَكَفاَلةيِ  ائيُِط  َشَ ا   َوَأمَّ
َوَبْعُضَها يليِ  صيِ اْلَ إَل  ُع  َيْرجيِ َوَبْعُضَها   اْلَكفيِيليِ 
اْلَْكُفوليِ إَل  ُع  َيْرجيِ َوَبْعُضَها  له  اْلَْكُفوليِ  إَل  ُع   َيْرجيِ
هو ما  ْنَها  َوميِ َقاديِ  ْنعيِ اليِ ُط  َشْ هو  ما  منها  ُثمَّ   بيِهيِ 
َفَأْنَواٌع اْلَكفيِيليِ  إَل  ُع  َيْرجيِ الذي  ا  َأمَّ َفاذيِ  النَّ ُط   َشْ
ائيِطيِ َشَ من  وأهنم  اْلُبُلوُغ  ْنَها  َوميِ اْلَعْقُل   منها 

. فيِ   التََّصُّ ََذا  ليِ َقاديِ  ْنعيِ  اليِ

Adapun syarat transaksi kafãlah terbagi menjadi beberapa 
macam. Di antaranya syarat-syarat yang tertuju pada pelaku/
penjamin transaksi kafãlah, sebagian yang lain terkait syarat yang 
dijamin, begitu juga syarat yang meminta jaminan, dan terakhir 
syarat benda yang menjadi jaminan. Kemudian dari sekian syarat 
tersebut ada syarat yang membentuk dan syarat yang membuat 
sah. Adapun syarat-syarat yang terkait dengan pelaku jaminan 
adalah bermacam-macam, termasuk di antaranya adalah berakal 
dan bãligh dan kedua syarat tersebut merupakan syarat yang 
membentuk akad transaksi kafãlah.46   

Pemberian syarat yang tidak jauh berebeda dengan 
persyaratan pada rahn dan kafãlah adalah penetapan syarat 
pada hiwãlah. Menurut Imãm Abū Hanīfah, syarat pelaku 
transaksi hiwãlah adalah harus berakal dan tidak boleh tidak 
harus bãligh. Hal ini menjadi syarat wajib, karena terlibat 
dalam fenomena tanggung menanggung hutang piutang. 

46  “Ibid”., 5 Juz 6. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lewat  penjelasan Imãm 
Abū Hanīfah sebagai berikut.

يليِ اْلُحيِ إَل  ُع  َيْرجيِ َبْعُضَها  َفَأْنَواٌع   ائيُِط  َ الشَّ ا   َوَأمَّ
إل ُع  َيْرجيِ َوَبْعُضَها  اْلَُحاليِ  إَل  ُع  َيْرجيِ  َوَبْعُضَها 
ا َأمَّ بيِهيِ  اْلَُحاليِ  إَل  ُع  َيْرجيِ َوَبْعُضَها  عليه   اْلَُحاليِ 
َيُكوَن َأْن  منها  َفَأْنَواٌع  يليِ  اْلُحيِ إَل  ُع  َيْرجيِ  الذي 
الذي بيِيِّ  َوالصَّ اْلَْجُنونيِ  َحَواَلُة  حُّ  َتصيِ َفَل   َعاقيًِل 
َفاتيِ التََّصُّ ةيِ  َأْهليِيَّ ائيِطيِ  َشَ من  اْلَعْقَل  نَّ  َ ليِ َيْعقيُِل   َل 

ُدوَن َفاذيِ  النَّ ُط  َشْ َباليًِغا وهو  َيُكوَن  َأْن  ْنَها  َوميِ َها   ُكلِّ
َمْوُقوًفا اْلَعاقيِليِ  بيِيِّ  الصَّ َحَواَلُة  ُد  َفَتْنَعقيِ َقاديِ  ْنعيِ  اليِ
َا بيَِحاليِ إْبَراٌء  َواَلَة  اْلَ نَّ  َ ليِ َوليِيِّهيِ  إَجاَزةيِ  عل   َنَفاُذُه 
كانت إَذا  ُخُصوًصا  بملا  اْلَُعاَوَضةيِ  َمْعَنى   َوفيِيَها 

. هيِ َوَنْحويِ َكاْلَبْيعيِ  بيِيِّ  الصَّ من  ُد  َفَتْنَعقيِ َدًة   ُمَقيَّ
Adapun syarat hiwalah adalah bermacam-macam, yaitu 
sebagian syarat untuk pemberi hiwalah (muhil), syarat lain 
untuk penanggung hutang (da`in), selain itu ada juga syarat 
untuk muhal‘ alaih, dan hutang putang (muhal bih). Adapun 
syarat untuk muhil adalah pertama berakal, karena tidak saha 
transaksi hiwalah dilakukan oleh orang yang gila dan anak yang 
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belum berakal. Berakal merupakan syarat mutlak pelaku hiwalah 
dikatakan mampu untuk menjalankan transaksi tersebut. Kedua, 
pelaku hiwalah adalah orang yang sudah bãligh tetapi syarat ini 
merupakan syarat terbentuknya hiwalah bukan sebagai syarat 
sah akadnya. Aktivitas hiwãlah yang dilakukan oleh anak yang 
sudah berakal masih berganting pelaksanaannya terhadap izin 
orang tua walinya.   

C. Kedudukan Anak Sebagai Subjek Hukum menurut 
Imãm Abū Hanīfah dalam Transaksi Mu‘amalah
Fiqh atau yang lazim disebut sebagai hukum Islam 

merupakan salah satu dari sekian disiplin ilmu agama yang 
dihasilkan dari ijtihad para ‘ulamã`. Buktinya dapat diperkuat 
oleh pernyataan yang dilontarkan Shu`bãn Muhammad 
Ismã`il ketika ia nyatakan bahwa fiqh sebagai hukum praktis 
hasil ijtihad fuqahã`.47 Karenanya fiqh menurut fuqahã` pada 
umumnya diartikan sebagai kumpulan hukum Islam yang 
mencakup semua aspek hukum shara’, baik yang tertuang 
secara eksplisit maupun inplisit (penalaran atas teks).48 
Dalam praksisnya mengharuskan pemikir hukum Islam 
Yusûf  Mûsa untuk menetapkan manusia sebagai salah satu 
sasaran penetapan produk-produk fiqhiyyah.49    

47  Karenanya fiqh identik dengan ijtihãd, sedangkan fãqih identik 
dengan mujtahid. Lihat Shu`bãn Muhammad Ismã`īl, al-Tashrī` al-Islãmi 
(Kairo: Maktabah al-Nahdah, 1985), 12. 

48  Karena fiqh sebagai hasil ijtihãd dapat mengkonstruk seorang 
pemikir muslim kontemporer  Fazlur Rahmãn untuk ambil bagian 
dalam menanggapi persoalan fiqh harus diselesaikan dengan sikon yang 
mengitarinya. Lihat Fazlur Rahmãn, Islamic Metodology in History  
(Karachi: Central Institut  of  Islamic Research, 1965), 173.   

49  Yusûf Mûsa, al-Madkhal li Dirãsãt al-Fiqh al-Islãmi (Kairo: 
Dãr al-Kitãb al-`Arabi, t.th.), 7-10.
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Dalam tradisi hukum Islam, manusia tidak hanya 
sebatas sasaran produk fiqhiyyah namun di satu sisi menjadi 
subjek atau pelaku hukum jika persoalan hukumnya telah 
ditetapkan. Lahirnya hukum taklifi50 sebagai contoh konkret 
adanya sebuah ketetapan hukum bagi manusia yang menjadi 
pelakunya dan hukum wad`i51 sebagai dasar penetapan 
hukumnya. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan hukum 
taklīfi itu tidak semudah membalik telapak tangan, melainkan 
harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan di 
dalamnya. Karena setiap pelaku `uqūd (subjek transaksi) 
wajib dilalui dengan syarat tertentu selama syarat tersebut 
tidak dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan 
yang halal. Hal itu mendapat dukungan kuat dari sebuah 
kaidah fiqhiyyah yang sejak lama dipergunakan oleh ahl usūl 
fiqh dalam mengistinbahtkan hukum, yaitu: 

َحَراًما َأَحلَّ  ًطا  َشْ إيِلَّ  ْم  هيِ ْوطيِ ٌشُ ْنَد  عيِ ْلُْسليُِمْوَن   َا
َحَلل َم  َحرَّ َأْو 

Semua muslim dalam melakukan perkara ibadah maupun 
mu`ãmalah harus memiliki sharat-syarat tertentu, kecuali syarat 

50 Hukum taklīfī adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan 
perintah berbuat atau meninggalkan suatu perbuatan. Hukum taklīfi ini 
terbagi menjadi lima, yaitu wãjib, nadb, ibãhah, karãhah, dan harãm. 
Lihat Nasroen Harun, Uşûl Fiqh (Jakarta: Logos Publishing, 1996), 210.  

51 Hukum wad`i adalah khitab yang berhubungan dengan 
menjadikan suatu sebab, syarat-syarat atau penghalang sesuatu yang lain. 
Lihat Badran Abd al-Wahab al-`Ainain Badran, Uşûl al-Fiqh al-Islãmi 
(Mesir: Muassasah al-Jãmi`at bi Iskandariyyah, t.th),  269.  Mengenai 
pembagian hukûm wad`i menjadi lima, yaitu  sebab, ̀ illat, dan mãni`dapat 
dilihat dalam al-Shauqani, Irshãd al-Fuhûl, t.th.), 269.   
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itu menghalalkan segala yang haram dan mengharamkan segala 
yang halal.52

Kaidah ini setidaknya memperjelas bahwa subjek 
hukum harus memiliki syarat tertentu menurut fuqahã` 
selama syarat itu tidak bertentangan dengan al-Qur`ãn 
dan Sunnah serta tidak ada sedikitpun menunjukkan 
kontradiktif  mengenai identitas syarat halal mapun syarat 
haramnya, syarat sah maupun syarat batal, syarat wajib dan 
sunnah, dan lain-lain. Karena itu, hasil akhir berupa sah, 
batal, halal, dan haram dalam tradisi fiqh merupakan realitas 
dari wujud perbuatan hukum itu telah memenuhi atau tidak 
terpenuhinya persyaratan dan rukun. 

Dalam transaksi mu’ãmalah dapat dimisalkan dari 
pemenuhan syarat masing-masing rukunnya baik yang terkait 
dengan ‘ãqidain (pelaku transaksi), ma`qûd ‘alaih (objek), dan 
şigat (ijab dan kabul). Eksistensi dari persyaratan tersebut 
setidaknya dapat memperkuat ketetapan syarat dan rukun 
sebagai unsur yang emergensi seperti yang dilansir oleh 
para fuqahã`. Termasuk pernyataan yang digambarkan oleh 
‘Izzuddīn  Ibnu `Abbãs. Bahkan lebih jauh ia mengungkap 
bahwa syarat dan rukun menjadi emergensi pada masing-
masing produk akad fiqh mu`ãmalah itu karena dipastikan 
dapat mendatangkan kemaşlahatan bagi pelakunya.53   

52  Proses penting yang dilakukan oleh mujthaid dalam hal ini 
adalah mengkaji terlebih dahulu syaratyang akan ditentukan kepada 
subjek transaksi. Kemudian dilakukan analisa dan evaluasi, jika syarat 
tersebut  tidak melanggar hukum shara` maka dapat ditetapkan sebagai 
syarat mutlak. Lihat Husain Shahatah, al-Qãwa`id al-Fiqhiyyah wa al-
Dawãbit as-Shar`iyyah li al-Mu`ãmalat al-Mãliyyah al-Mu`ãşirah (Kairo: 
Jãmi`ah al-Azhãr, t.th), 3.  

53 Syaikh ‘Izzudin ibn Abdis Salãm, Qawã’id al-Ahkãm fi Maşalihil 
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Semua gambaran tersebut sangat mempengaruhi 
kevalidan maupun kegagalan dari transaksi yang dilakukan. 
Setiap pelaku transaksi menurut mayoritas ulamã` harus 
memiliki kriteria mukallaf. Tetapi untuk mengukur 
mukallafnya seseorang menurut Imãm Abū Hanīfah harus 
dilakukan lewat kemampuan akalnya dalam melakukan 
transaksi. Karena akal menurut Musa Ash>ari menempati 
posisi penting terutama sebagai alat «proses» berpikir yang 
berfungsi dalam menafsirkan agama.54 Dengan demikian, 
dapat dikatakan bahwa otonomi akal merupakan suatu 
upaya seseorang meletakkannya sebagai perangkat dalam 
menentukan segala aktivitas yang akan dilaksanakannya.55 

Keterkaitan akal sebagai alat untuk menetapkan 
kedudukan anak dalam transaksi mu’ãmalah perlu adanya 
pengakuan kuat di kalangan kaum muslimin. Karena ia 
merupakan satu-satunya faktor yang dapat menentukan sah 
maupun batalnya transaksi. 56 Lebih jauh, diperkuat oleh 
statemen yang dilontarkan oleh Al-Shahrashtani bahwa 
dengan dasar akal manusia dapat mengetahui Tuhannya 
sehingga dapat mengetahui perbuatan baik dan kewajiban 
menjahui perbuatan jahat. Jadi penetapan subjek hukum 
dalam melakukan transaksi mu’ãmalah lazim diukur dengan 

Anãm, terj. (Imam Ahmad Ibn Nizr, 2011), 533-534.
54 Musa Ash’ari, “Filsafat Islam Suatu Tinjauan Ontologis” 

dalam Irma Fatimah ed., Filsafat Islam Kajian Ontologis, Epistemologis, 
Aksiologis, Historis dan Prospektif (Yogyakarta: LESFI, 1992), 14-15. 

55  Mutawalli, JIL Menggugat Digugat (Mataram: LKIM IAIN 
Mataram Press, 2009), 184.

56 Al-Shahrastani, Kitãb Nihãyah al-Iqdãm fi `Ilm Al-Kalãm 
(London: t.tp., 1934), 371. Bandingkan dengan Harun Nasution, Teologi 
Islam Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: UI Press, 
2006), 81.  
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kemampuan seseorang lewat akalnya seperti yang sejak 
lama telah didengungkan oleh Imãm Abū Hanīfah melalui 
hasil ijtihadnya. Hal itu sangat   perlu mendapat dukungan 
di kalangan umat Islam. Masalahnya, banyak orang yang 
bãligh serta ia telah dewasa tetapi tidak bisa melakukan 
transaksi mu’ãmalah maka taklīf hukumnya juga harus 
dipertimbangkan.57     

Kalaupun ada pendapat dari mayoritas mazhab yang 
menekankan bahwa kriteria anak bisa dijadikan sebagai 
subjek hukum dalam transaksi mu’ãmalah dengan satu kriteria 
harus sekurang-kurangnya berusia bãligh, pendapat ini juga 
harus dipertimbangkan dengan matang. Karena hal itu, 
setidaknya dapat mengebiri hak dan kewajiban anak sebagai 
manusia yang semestinya harus diperjuangkan oleh semua 
orang.58 Apalagi kalau mencermati kemampuan anak zaman 
modern ini jauh lebih berkembang daripada anak zaman 
dahulu. Isu yang harus diangkat adalah memperjuangkan 
hak anak dengan memberikan kesempatan kepada mereka 
untuk berkarya dan bermu`amalah dengan sesamanya 
selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah 
tertuang dalam Undang Undang maupun kitab suci al-
Qur`ãn dan Sunnah. 

Manusia diciptakan oleh Tuhan karena ada hak dan 
kewajiban yang harus diembannya. Dalam bahasa hukum 
konvensional bahwa setiap manusia baik warga negara 

57  Najãmuddin  At-Thûfi, Sharah Mukhtaşhar Raudah, Riyad: 
Muassasah al-Risãlah, 1987, Juz 3, 221. Bandingkan Abd al-Qadīr, al-
Madkhal ilã Mazhab al-Imãm Ahmad Ibn Hambal (Turki: Dãr al-Kutub 
al-`Ilmiyah), 66.

58  Muhammad Ahmad Kan`ãn, Azmãt al-Shabba Asbãbun wa al-
Hulûl (Bairut: Dãr al-Bishãr, 1990),410. 
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maupun orang Asing dengan tidak memandang agama 
maupun kebudayaan, sejak dilahirkan sampai meninggal 
dunia adalah sebagai subjek hukum, atau pendukung 
hak maupun kewajiban. Sebagai subjek hukum, manusia 
mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 
tindakan hukum, misalnya mengadakan persetujuan-
persetujuan, perkawinan, membuat testament, dan 
memberikan hibah.59  

Sebagai mazhab yang mempunyai kekhasan rasional, 
Imãm Abū Hanīfah  mengakui sepenuhnya tentang manusia 
diciptakan Tuhan sebagai subjek hukum. Akan tetapi, 
keabsahannya sebagai subjek hukum sangat ditentukan 
dengan kriteria yang dimilikinya. Jika kegiatan mu’ãmalah 
yang dilakukannya masih dalam kondisi anak yang baru lahir, 
menurut Imãm Abū Hanīfah, hartanya terkena kewajiban-
kewajiban termasuk zakat fitrah. Hal ini diperkuat oleh 
pernyataan  Abū Hanifah dan Abū Yusūf  yang menyatakan 
bahwa jika anak  baru dilahirkan itu mempunyai kewajiban 
zakat firah dan pajak maka harus dibebankan kepada 
hartanya.60 Pernyataan ini dapat diperkuat dengan gagasan 
yang dilontarkan oleh Wahbah Zuhaili tentang kriteria 
anak-anak. Ia menyatakan bahwa anak anak yang bearada 
di bawah usia mumayyiz seperti orang gila. Jika ia melakukan 

59 Pada dasarnya manusia sejak lahir memperoleh hak dan 
kewajibannya. Namun apabila ia meninggal dunia, maka hak dan 
kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Misalnya, kepentingan 
anak untuk menjadi ahli waris dari orang tuanya, walaupun ia masih berada 
dalam kandungan karena ia dianggap telah lahir dan harus diperhitungkan 
hak-haknya sebagai ahli waris, tetapi jika ia lahir dalam keadaan meninggal 
maka haknya putus atau dianggap tidak ada. Penjelasan ini dapat dilihat 
dalam Kitab Undang Undang KUH Perdata  ayat (1) dan (2). 

60  Abû Yūsuf, Kitãb al-Kharrãj (Beirût: Dãr al-Ma`rifah,1979), 76.
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transaksi mu‘amalah, perbuatan hukum yang dibebankannya 
menjadi tanggungan hartanya atau harta orang tua walinya. 
Bukan dibebankan kepada fisik maupun kejiwaannya.61

Dalam hal ini anak tersebut tidak boleh dijatuhi 
hukuman yang sekiranya memudaratkan fisik maupun 
psikologi dirinya seperti dihukum pancung, gantung, dan 
penjara. Sedangkan kesalahan dalam melakukan hukum 
perdata Islam seperti melakukan transaksi jual beli, gadai, 
sewa menyewa, hiwãlah, kafãlah, mudarabah, dan mu‘ãmalah 
lainnya maka anak tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman 
dengan menghalangi pertumbuhan dan perkembangan 
kejiwaannya. Namun, tanggungan hukumnya itu terdapat 
pada harta kekayaan yang dimilikinya. Andaikata terdapat 
tuntutan untuk menebus kesalahnnya maka orang tua 
walinya harus mengambil harta yang dimilikinya sebagai 
tebusan. 

Begitu juga menurut mayoritas fuqahã bahwa anak 
dalam kondisi ini tidak sah secara hukum untuk melakukan 
transaksi mu’ãmalah bersama orang lain karena belum 
memiliki akal sehingga nampak kewajibannya harus 
dibebankan kepada hartanya terutama dalam kaitannya 
dengan mu’ãmalah mãliyah (harta dan perdata).62 Seperti yang 
telah disebutkan oleh ulamã` uşûl fiqh bahwa hartanya bisa 
menjadi penebus biaya hidupnya ketika ia telah diurus oleh 

61 Wahbah Zuhaili, Uşūl al-Fiqh al-Islãmi (Beirut: Dar al-fikr, 
1986), 170. 

62 Ulamã Uşûl Fiqh yang bermazhab Hanafi banyak memberikan 
komentar bahwa anak yang baru lahir  sama persis dengan kondisi orang 
gila karena ia belum memiliki akal dan belum tamyiz. Imãm Jalãluddin 
al-Hanafi, al-Mughni fī Uşûl al-Fiqh (Makkah Al-Mukarramah: Jãmi`ah 
Um al-Qura, 1403 H), 371.  
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orang lain,63 karena termasuk dalam tanggungannya adalah 
kewajiban yang bersifat harta meski tidak untuk ibadah. 
Artinya, kewajiban itu tidak dibebankan secara penuh 
kepada anak tersebut tetapi digantikan oleh harta yang 
dimilikinya. Sebaliknya jika ia tidak memiliki harta sama 
sekali maka barulah dibebankan kepada orang tua walinya.  

Berbeda dengan fase anak yang telah menginjak usia 
cakap (tamyiz) sampai menyentuh ranah bãligh, yaitu berkisar 
di bawah 15 (lima belas)  tahun tepatnya antara 7 (tujuh) dan 
15 (lima belas) tahun. Dalam hal ini menurut Imãm Abū 
Hanīfah telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan 
hukum. Namun, ia harus memiliki syarat telah berakal 
dan mampu mempertangung jawabkan taklīf hukum yang 
ia lakukan,64semuanya menjadi sah terutama sekali dalam 
melakukan transaksi mu`ãmalah yang manfa`atnya tidak 
hanya dirasakan bagi orang lain tetapi bagi anak itu sendiri.65 
Dalam transaksi yang dapat dipastikan benar-benar 
mendatangkan kerugian adalah hukumnya batal untuk 
dilaksanakan, seperti menghibahkan harta kekayaannya, 
mewasiatkan sesuatu yang berharga kepada orang lain, 
dan jual beli yang tidak wajar (ada unsur penipuan) yang 
disamakan dengan pemberian. 66 

Fase tamyīz merupakan fase usia awal seseorang dapat 
dibebankan taklīf hukum perspektif  hukum. Mereka 

63  Muhammad Abu Zahrah, Uşûl al-Fiqh (Kairo: Dãr al-Fikr al-
Araby, 1957), 333. 

64  Wahbah Zuhaili, al-Wajīz fi Uşûl al-Fiqh (Beirut: Dãr al-Fikr 
al-Ma`ãsir, 1999), 159.

65  Zainuddin Ibn Qasim al-Hanafi, Sharah Mukhtaşar al-Manãr 
(Beirut: Dãr Ibn Kathir, 1993), 173. 

66  Muhammad Abu Zahrah, Uşûl, 335.
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dalam bahasa hukum sudah dapat mengetahui baik dan 
buruk, sah dan batal, halal maupun haram. Namun, 
seluruh aktivitasnya tidak sebebas orang dewasa atau 
mukallaf  dalam mengerjakan taklīf hukum seperti yang 
dideklarasikan mayoritas fuqahã. Pandangan mayoritas 
‘ulamã` bermasalah dalam pertimbangan hukum karena 
kehawatirannya terhadap kepandaian anak tersebut dalam 
mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Kalaulah dalam 
kasus transaksi mu’ãmalah terdapat keraguan orang tua 
walinya, maka dalam konteks ini tidak salah bagi orang tua 
wali secara pertimbangan hukum untuk menghalangi atau 
mencabut aktivitas mu’ãmalah anaknya yang dilakukannya. 
Apalagi kalau kehawatiran orang tua walinya itu atas 
kehilangan harta kekayaan anaknya, aktivitas mu`ãmalahnya 
wajib dibatalkan. Karena salah satu tujuan dilegalkannya 
hukum adalah untuk memelihara harta dari para pelaku 
ekonomi yang żalim.67 Salah satu kaidah uşūl fiqh sejak lama 

67  Salah satu cara sebagaimana yang dikemukakan oleh Jasser 
Auda adalah dengan cara memaknai maslahat yang terkandung dalam hifzu 
al-mãl sebagai ”solidaritas sosial”. Aktivitas ini merupakan perwujudan 
dari kondisi manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. 
Adanya orang miskin dan fakir sebagai  peluang bagi orang yang memiliki 
harta lebih untuk menafkahkan atau menyedekahkannya. Karena itu, tidak 
heran ketika al-Qur`ãn dengan ayat-ayatnya menyerukan kaum yang 
mampu (kelebihan harta) untuk peduli terhadap kaum miskin. Selain itu al-
Qur`ãn juga menegaskan bahwa mustad`afin (golongan masyarakat lemah) 
mewarisi bumi ini dan Allah menjadikannya pemimipin seluruh umat 
manusia. Al-Qur`ãn sebagai sumber hukum  juga telah jelas mengharamkan 
kekayaan itu beredar hanya pada kaum agniya saja. Dimana harta yang 
dimiliki sesungguhnya terdapat bagian bagi orang-orang yang meminta 
dan orang-orang yang tidak berkecukupan. Lihat Abī al-Hasan ‘Alī bin 
Ahmad al-Wãhidī, Asbãb al-Nuzūl, tahqīq, al-Sayid al-Jumaylī (Beirut: 
Dãr al-Kitãb al-’Arabī, 1991), 159. Lihat pula. Jalãl al-Dīn al-Suyūthī, 
Asbãb al-Nuzū al-Musammã Lubãb al-Nuqūl fi Asbãb al-Nuzūl (Beirut: 
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dipergunakan dalam penetapan hukum adalah sebagai 
berikut.

. ْاَلَصاليِحيِ َجْلبيِ   ْن  ميِ َأْوَل  ديِ  ْاَلََفاسيِ  َدْرُء 
Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya 
kebaikan.68 

Mencegah anak yang mumayyiz untuk melakukan 
transaksi mu’ãmalah dengan tujuan memelihara harta anak 
dari gangguan mitra bisnis yang tidak bertanggungjawab 
merupakan aktivitas mulia yang harus ditegakkan. Karena 
redaksi kaidah tersebut  menjelaskan bahwa menolak 
kemafsadatan yang diakibat dari transaksi mu’ãmalah yang 
dilakukan oleh anak mumayyiz itu  adalah aktivitas yang 
harus dipelihara dan dipraktekkan agar bangunan hukum 
Islam yang didasarkan pada makşud shara` (الشريعة  ( مقاصد 
bisa berkembang secara berkesinambungan.69

Statemen yang diperkuat oleh kaidah fiqhiyah di atas 
setidaknya memberikan gambaran bahwa anak mumayyiz 
yang dapat melakukan transaksi mu’ãmalah  seperti, jual 

Muassasah al-Kitãb al-Tsaqãfiyah, 2002), 107.  
68  Maimoen Zubair, Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh 

Konseptual (Surabaya: Khalista, 2009), 237. 
69  Di antara tujuannya adalah menjaga kemaslahatan pokok yang 

terekam dalam pandangan As-Syatibi melalui Maqashid Syari`ahnya, 
yaitu hifzu al-din, hifzu an-nasl, hifzu al-`aql, hifzu, al-nafs, dan hifzu 
al-mal. Al-Syatibi, Al-Muwãfaqãt fi Uşūl al-Syarī`ah (Beirut: Dãr al-
Ma`rifah, t.th.), 6  Lihat juga Har Wer, A. Dictionary of Modern Written 
Arabic. J. Milton Ciowan (London: Mac Donald, 1980),  767. Lihat pula 
Ibnu Mansūr al-Afriqi, Lisãn al-`Arab (Bairut: Dãr al-Sadr, t.th), Vol: VIII, 
175. Bandingkan dengan Fazzlurrahman, Islam, terj., Ahsin Muhammad 
(Bandung: Pustaka, 1984), 140.
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beli, sewa menyewa, gadai, wakãlaf, kafãlah, mudãrabah,  dan 
wakaf  adalah dilakoni oleh anak yang memiliki kriteria 
yang lengkap seperti Islam, mumayyiz, normal, dan berakal. 
Hal itu sama persis dengan statemen Abū Hanifah dalam 
menetapkan anak sebagai subjek hukum dengan melihat 
akal sebagai tolok ukur satu-satunya untuk melegalkan anak 
tersebut dapat melakukan tarnsaksi mu’ãmalah.       

Penetapan akal sebagai alat untuk mengukur kondisi 
seseorang telah menginjak usia mukallaf  (dewasa) seperti 
yang telah dilontarkan oleh Abū Hanifah itu setidaknya 
menjadi dasar Abu Yusûf  untuk menentukan seseorang 
diterima atau tidak kemurtadannya jika ia hendak murtad.70 
Padahal, di satau sisi usia yang disandang anak tersebut 
masih berkisar pada 15 (lima belas) tahun ke bawah. Karena 
ia telah dianggap mampu dan berakal, murtadnya dianggap 
sah dan jika ia baru saja selesai melakukan akad perkawinan 
maka ia harus dicerai dari istrinya dan perkawinannya 
menjadi batal. Berbeda dengan Abū Hanifah yang telah 
menolak dengan keras kondisi orang yang murtad bahkan 
ia nyatakan murtadnya tidak bisa diterima dengan alasan 
apapun. Statemen Imãm Abū Hanīfah tersebut setidaknya 
menegaskan semangatnya dalam memperjuangkan 
kemaslahatan dan kemanfa`atan bagi anak tersebut.71 
Artinya, masuk Islam atau tetap memeluk agama Islam 
merupakan perbuatan yang sangat bermanfa`at sehingga 
dianggap sah, sedangkan murtad itu merupkan perbuatan 
yang benar-benar merugikan sehingga tidak bisa diterima.72

70  “Ibid”., 336.
71  “Ibid”., 336.
72 Alasan tersebut sebetulnya menjadi teknis startegis 
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Penetapan kedudukan anak sebagai subjek hukum 
dalam transaksi mu’ãmalah dengan status usia mukallaf 
adalah bukan barang baru yang harus diangkat dipermukaan 
karena ia merupakan sesuatu yang masyhur di kalangan 
fuqahã maupun umat Islam. Mayoritas `ulamã mazhab tidak 
meragukan transaksi mu’ãmalah yang dipraktekkan oleh orang 
yang telah mukallaf. Bahkan orang tua wali yang mencoba 
mencegah atau menghalangi mereka untuk melakukan 
aktivitas sosial yang diinginkannya adalah kesalahan besar 
yang wajib dihindari karena setidaknya telah mengebiri hak 
mereka yang semestinya dilindungi dan dilayani. Namun 
dalam konteks ini tidak hanya disyaratkan mukallaf  tetapi 
harus berakal sehat,  normal, dan tidak dipaksa. Jika tidak 
demikian maka bisa saja transaksi mu’ãmalah yang telah 
dilakukannya menjadi tidak sah demi hukum.73 Taklīf hukum 

‘ulamã`terdahulu untuk mempertahankan komunitas muslim. Apalagi 
di daerah-daerah yang rawan keyakinan seseorang tercerabut gara-gara 
sogokan yang lambat laun dapat menghancurkan komunitas Islam. Sebagai 
pembanding empat orang saksi non muslim dalam tuduhan perzinaan 
meski menurut pandangan ‘ulamã`klasik menegaskan ketidakbolehannya 
sebagai saksi jika terdakwa adalah seorang muslim. Tetapi kalau ditinjau 
dari aspek historitas serta lokalitas pemberlakuan hukum ini, tentu sekali 
sangat tidak relevan dengan kondisi saat ini. Karena saat itu kondisi 
masyarakat masih primitif dan fundamentalis, sehingga perkara-perkara 
sosialpun juga harus diselesaikan bersama orang muslim juga. Di samping 
itu sebagai wadah yang kuat untuk memperkuat jalinan ukhuwah Islãmiyah 
di anatara kaum muslimin. Ibnu Rusyd, Bidãyah al-Mujtahid wa Nihãyah 
al-Muqtaşid (Jeddah: Makatabah al-Haramain, t.th.), 463.

73  Adapun kelengkapan syaratnya adalah pertama,  Şighat al-`aqd 
(pernyataan untuk mengikatkan diri), harus disampaikan secara lisan/
tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Kedua, al-ma’qûd 
‘alaih/mahal al-`aqd (objek akad), harus memenuhi persyaratan berupa 
telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh shara’, dapat 
ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. 
Ketiga, al-mutã’aqidain/al-‘ãqidain (pihak-pihak yang berakad), harus 
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dengan kondisi tersebut tidak dapat gugur sedikitpun kalau 
dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat 
tersebut. Sebuah hadis yang cukup pantastis untuk dijadikan 
dalil tersebut adalah sebagai berikut.

َرَه َعلَيإِْه  َتكإْ َياُن َوَما اسإْ ِتى اَلإَْخَطأُ َوالنِّسإْ ُرِفَع َعنإْ أُمَّ

Dibebaskan bagi umatku kekeliruan dan kelupaan serta hal-hal 
yang dipaksakan kepada mereka.74   

Dari penjelasan hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan 
bahwa seseorang bebas memilih serta melakukan apa saja 
bentuk dan jenis dari transaksi mu’ãmalah. Asalkan mereka 
bebas juga dari tiga penghalang tersebut, yaitu salah/
keliru, lupa, dan terpaksa. Jika semuanya telah terpenuhi 
syarat subjek hukum dengan ketentuan di atas, maka setiap 
orang boleh serta bebas memilih  transaksi mu’ãmalah yang 
dikehendakinya.75 Artinya, harus dilakukan dengan niat 

mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam pengertian 
telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkan anak-anak maka 
harus diwakili oleh seorang wali yang harus memenuhi persyaratan 
berupa kecakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, 
adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam 
perwaliannya. Keempat, maudû al-`aqd (tujuan akad), harus ada pada 
saat akad akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad 
dan dibenarkan secara sharī`ah, dan apabila bertentangan akan berakibat 
pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Syamsul Anwar, Hukum 
Perjanjian Syari`ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah 
(Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2007), 98.

74  Beak, Tarikh., 251.
75  Syarat seseorang dalam berakad ini berkaitan dengan syarat 

sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kecakapan dalam 
membuat perikatan. Adapun syarat objek akad adalah : pertama, telah 
ada pada waktu akad diadakan, objek perikatan disyaratkan telah ada 
ketika akad dilangsungkan dan sesuatu yang belum berwujud tidak boleh 
dijadikan objek akad. Hal ini disebabkan karena sebab akibat hukum akad 
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yang sengaja serta ditanamkan sikap rida antara kedua belah 
pihak.76 Karena keridaan bisa tercapai minimal harus diawali 

tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Kedua, dapat 
menerima hukum akad/dibenarkan oleh syariah, objek dari perikatan 
merupakan barang/jasa yang dibenarkan oleh syariah untuk ditransaksikan, 
dan sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi 
objek akad. Ketiga, dapat ditentukan dan diketahui, objek akad harus 
diketahui dengan jelas fungsi, bentuk dan keadaannya oleh para pihak. 
Keempat, dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, objek harus dapat 
diserahterimakan secara nyata untuk benda berwujud atau dapat dirasakan 
manfaatnya untuk objek berupa jasa, serta objek tersebut benar-benar 
di bawah kekuasaan yang sah dari pihak yang berakad. Objek ini telah 
wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat terjadinya akad. Az-Zarqa`, 
al-Fiqh al-Islãm fi Thaubihi al-Jadīd (Damaskus: Matabi` Alifba` al-Adib, 
1967-1968), jilid I, 312 dalam Faragraf 145; Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh 
al-Islãmi wa Adillatuh, cet. ke 3 (Damaskus: Dar al-Fikr,     1989), IV:94.

76  Pertama, mengukur subyek atau pelaku transaksi mu’ãmalah. 
Di mana para pelaku harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang 
dibutuhkan ketika akan melaksanakan proses transaksi mu’ãmalah. 
Salah satu yang paling dominan adalah syarat kebebasan kehendak tanpa 
ada unsur pemaksaan atau kemauan sendiri. Syarat ini tidak bisa hanya 
diikrarkan dalam lisan melainkan harus terhunjam juga dalam batin. 
Artinya transaksi mu’ãmalah yang akan dilaksanakan wajib adanya 
kesesuaian kehendak nyata dengan kehendak batin. Kedua, terkait dengan 
objek atau barang transaksi mu’ãmalah. Di samping objeknya halal 
juga harus disetujui oleh para pihak terutama pihak debitur. Maksudnya 
kualitas dan kuantitas barang harus sesuai dengan pesanan, itupun kalau 
model transaksi mu’ãmalah yang dilakukan terkait dengan penundaan 
pembayaran. Kalau transaksi itu dilakukan dengan pembayaran di tempat, 
maka pihak kreditur wajib memberikan pilihan kepada debitur sehingga 
pilihannya betul-betul memberikan kepuasan yang berarti bagi dirinya. 
Kreditur dalam kondisi ini tidak boleh mengintervensi debitur artinya 
ikut serta memilihkan objek transaksi untuk debitur, menentukan harga 
dan pengambilan keuntungan yang tidak eksploitatif. Karena tujuan 
sebuah transaksi mu’ãmalah khususnya dalam tukar-menukar adalah 
semata mebantu orang lain dengan menyediakan objek yang dibutuhkan. 
Karena itu,  pihak kreditur membandrol harga yang jelas, sesuai dengan 
kualitas objek transaksi mu’ãmalah. Lihat Harjono Prodjodikoro, Asas 
Asas Hukum Perjanjian (Bandung: Sumur Bandung, 1973), 29. Lihat juga 
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dengan langkah awal tadi, yaitu dengan melengkapi syarat-
syarat subjek hukumnya.77  Selanjutnya menerapkan prisnip 
serta asas dasar yang harus ditegakkan dalam transaksi itu. 

Adapun asas-asas transaksi  yang dimaksud dalam konteks 
ini, yaitu asas ilãhiyah,78 yang memberikan spirit bahwa segala 
bentuk transaksi harus ada interpensi ketuhanan. Dengan 
kata lain bahwa setiap orang jika mengerjakan segala sesuatu 
harus berada atas segala keridaannya sehingga keberkahan, 
kemanfaatan, kesejahteraan dunia dan akhirat terjamin. 
Kedua,  al-hurriyah79 (kebebasan), asas ini mengandung 
pengertian para pihak bebas membuat suatu perjanjian 
atau akad (freedom of  making contract). Asas al-hurriyah ini 

Yahya Harhap, Segi Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1982), 
25. Bandingkan As-Sanhuri, Nazariyyah al-`Aqd (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 
182. Bandingkan juga dengan Ala`uddin al-Kasani, Badai` Ash-Shanai` fi 
Tartib Syara` (Mesir: Syirkah al-Maktubah, tt), juz v, 174. 

77 Adapun syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam suatu 
transaksi adalah : ãqil (berakal/dewasa), tamyīz (dapat membedakan) 
sebagai tanda kesadaran, dan mukhtãr (bebas melakukan transaksi/bebas 
memilih)

78  Fahurrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syari`ah”, dalam 
Kompelasi Hukum Perikatan oleh Mariam Daruz Badzrulzaman, Cet I 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 249-251.

79  Term kebebasan berasal dari kata bebas yang memiliki makna 
etimologis ”tidak memiliki batasan tertentu”. Secara terminologis, kata 
kebebasan lebih diarahkan pada seluruh aktivitas. Dengan demikian, 
kebebasan adalah aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh manusia 
tanpa terikat oleh hukum atau  kendali yang dapat membatasi aktivitas 
itu dilaksanakan. Misalnya kebebasan dalam melaksanakan perbuatan 
mu`ãmalat. Bebas di sini dimaksudkan untuk mencermati perbuatan 
mu`amalat tersebut yang didukung oleh doktrin-doktrin atau nilai secara 
konvensional maupun syar`i. Lihat WJS Poerwadarminta, Kamus Umum 
Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 103. QS. Al-Baqarah (2) 
ayat: 256.
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dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak.80  Ketiga, al-
musãwah (persamaan atau kesetaraan. Asas ini mengandung 
pengertian bahwa para pihak dalam perjanjian mempunyai 
kedudukan yang sama yaitu mempunyai kesetaraan atau 
kedudukan yang seimbang dalam menentukan term of  condition 
dari suatu akad. Asas ini menunjukkan bahwa semua orang 
mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (equality 
before the law) dan yang membedakan kedudukan seseorang di 
sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.81  Kempat, al-‘adãlah 
(keadilan), perjanjian yang dibuat senantiasa mendatangkan 
keuntungan yang adil dan berimbang dan tidak boleh 
mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.82 

Kelima, al-ridã (kerelaan), yaitu segala transaksi yang 
dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak 
dan didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak 
dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, tekanan, dan 
penipuan.83 Asas ini dikenal dengan asas konsensualisme 

80 Menurut mazhab Hanbali dan Maliki,pihak-pihak yang 
melakukan perjanjian (akad) bebas menggunakan persyaratan selama 
syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak, misalnya menentukan 
sifat-sifat tertentu yang bermanfaat terhadap mereka tetap menyatakan 
bahwa syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kehendak shara’. 
Lihat Abdul Azis Dahlan et,al. (ed), Ensiklopedi Hukum Islam  (Jakarta: 
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), I:67.

81 Mardani, Hukum Perikatan Syari`ah di Indonesia (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2013), 24. 

82 Formulasi keadilan yang tertera di atas tidak jauh berbeda 
dengan pengertian keadilan ekonomi seperti yang didiskripsikan oleh 
Zakiyuddin Baidhawy dalam bukunya. Lihat Zakiyuddin Baidhawy, 
Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan 
Umum (Surabaya: Jb. Books, 2007), 27.

83  Dalam transaksi perdagangan pengertian rida lazim di artikan 
sebagai sikap murah hati. Lihat Muhammad Dja`far, Etika Bisnis Islam 
Tataran Teoritis dan Praktis (Malang: UIN Manlang Press, 2008), 108.
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dalam hukum perdata.84 Keenam, aş-şidq/al-amãnah 
(kebenaran dan kejujuran), setiap muslim wajib untuk 
berkata benar dan jujur terutama dalam hal melakukan 
perjanjian dengan pihak lain, sehingga kepercayaan menjadi 
sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian 
atau akad. Ketujuh, al-kitãbah setiap perjanjian hendaknya 
dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika 
di kemudian hari terjadi sengketa dan dalam pembuatan 
perjanjian tersebut hendaknya disertai dengan adanya saksi-
saksi serta prinsip tertulis.85 

Sementara seorang dalam fase usia dewasa, keadaannya 
berakal, dan dapat dengan sempurna melakukan tindakan 
hukum maka sangat wajar kalau kemudian Imãm Abū 
Hanīfah menetapkannya sebagai subjek hukum yang 
sempurna.86 Dalam kondisi ini usia subjek hukum minimal 
berada pada kisaran 15 tahun ke atas dan di bawah 21 
tahun serta telah menikah.87 Dengan bahasan yang lebih 
memperkuat statemennya, mereka mayoritas Imãm Abū 

84 Asas Konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya 
perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa 
perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Untuk mendukung 
diskripsi ini agar lebih kuat dapat diperkuat oleh dalil al-Qur`an. Misalnya 
Qs., an-Nisa` (4) ayat: 29, Qs., an-Nisa`(4) ayat: 4.  Lihat Ibnu Taimiyah, 
Majmu` al-Fatãwa (Riyãd: Matabi’ ar-Riyãd, 1383 H), 155.   

85  Rahmat Syafi`i, Fiqh Mu`amalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 
2001), 104.

86 Dalam kondisi ini al-Jizãni menetapkan bahwa dua syarat 
pokok, yaitu berakal dan memahami khitab Allah. Lebih jauh al-Jizãni 
menyatakan bahwa setiap orang dapat dikatakan mukallaf jika ia dikaitkan 
dengan berakal.  Lihat Muhammad al-Jizãni, Ma`ãlim Uşûl al-Fiqh `Inda 
ahli as-Sunnah wa al-Jamã`ah (Madinah:Dãr Ibn al-Jauzi, 1427 H), 336.  

87 `Iyãd Ibn Nãmi as-Salimi, Uşûl al-Fiqh La Yas` al-Fãqih 
Jahluhu (Makalah Kuliah Syari`ah, Riyãd:t.tp., t.th.), Juz 1, 47. 
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Hanīfah menetapkan bahwa usia seseorang dapat dinyatakan 
mukallaf  jika ia telah berusia 18 tahun bagi laki dan 17 tahun 
bagi perempuan. Meski demikian,  ketetapan itu setidaknya 
memberikan contoh kongkrit terhadap persoalan anak 
agar kegiatan transaksi mu`ãmalahnya tetap lancar sesuai 
kandungan maşlahat  melalui kondisi realitas yang ada.88 

Persoalan penahanan harta bagi anak-anak, seperti 
yang telah ditetapkan oleh ‘ulamã` Hanafiyah adalah bahwa 
subjek transaksi itu harus berusia serendah-rendahnya 15 
tahun. Akan tetapi setelah berusia 15 tahun ke atas maka 
hartanya bisa diserahkan sepenuhnya  kepada dirinya sendiri 
tanpa harus mempertimbangkan apakah ia cakap atau tidak.89 
Semua itu pada dasarnya menjadi contoh kongkrit mengenai  

88  Sebuah kaidah fundamental yang kerap dijadikan pijakan dasar 
dalam memandang realitas sebagai unsur yang wajib ada adalah  (َكاِم َحإْ  َتَغيُُّر الإْ
ِكَنِة َواإَْلمإْ ِمَنِة  َزإْ الإْ  Kaedah ini dapat membuka keran kebebasan bagi .( ِبَتَغيُِّر 
pakar hukum Islam untuk bernafas lega dalam mengembangkan fiqh Islam. 
Bahkan ungkapan ini lazim dijadikan mereka sebagai alat dalam melegalkan 
suatu aktivitas praktik sisial. As-Syatibi sebagai salah tokoh piawi dalam 
memproduk hukum Islam juga tidak lengah dengan dunia realitas, sehingga 
lahir teori maqãşīd al-Shari`ah. Teori maşlahah yang dicetuskan oleh 
Jalãludin at-Ţûfi, dan masih banyak teori-teori lain yang eksis menjadikan 
konteks sebagai pijakan pokok. Perubahan konteks merupakan bukti kongkrit 
yang dapat memproduk aktivitas manusia yang kian beragam. Al-Shãtibi, 
Al-Muwãfaqãt fī Uşūl al-Sharī`ah (Beirut: Dãr al-Ma`rifah, t.th.), 6  Lihat 
juga Har Wer, A. Dictionary of Modern Written Arabic. J. Milton Ciowan 
(London: Mac Donald, 1980),  767. Lihat juga Al-Ţûfi, Sharh Mukhtaşar 
al-Raudah, Jilid III. (Beirut: Muassasah al-Risãlah, 1989, 209). Bandingkan 
Muşţafa Zaid, Al-Maşlahah fī al-Tashrī’ al-Islãmi wa Najm al-Din al-Ţûfi 
(Mesir: Dãr al-Fikr al-`Arabi, 1964), 112.

89  Usia 15 ini merupakan usia permulaan kematangan seseorang 
secara akal dan kejiwaan. Hal ini memaksa Zainuddin Ibrahim al-Hanafi 
menyatakan bahwa seseorang yang telah berusia 15 itu benar-benar 
matang. Ainuddin Ibn Ibrahim al-Hanafi, Fathu al-Gaffãr bi Sharhi al-
Manãr (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2001), 447.   



155

pandangan Imãm Abū Hanīfah yang telah menetapkan akal 
sebagai ukuran mukallafnya subjek hukum.90 Meski dalam 
banyak hal, undang undang konvensional  telah banyak 
memberikan penjelasan bahwa anak dapat dikatakan dewasa 
jika ia telah berusia 18 (delapan belas) sampai 21 (duapuluh 
satu tahun) dan sudah menikah. 91 

Begitu juga dalam banyak hal, Abū Hanifah telah 
menetapkan kedewasaan anak jika telah genap berusia 18 
(delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) 
tahun bagi wanita. Sementara dalam banyak literatur fiqh 
disebutkan bahwa Imãm Abū Hanīfah telah menetapkan 
keabsahan usia anak yang berakal sebagai subjek transaksi. 
Bahkan menurutnya tidak disyaratkan seorang anak berusia 
bãligh atau dewasa.92 

Secara tekstual nampaknya Imãm Abū Hanīfah tidak 
konsisten dengan pendapat yang telah ditetapkannya 
terkait dengan anak sebagai subjek hukum dalam transaksi 
mu`ãmalah. Karena dalam hal pelaksanaan transaksi, anak 
mumayiz yang berakal adalah sah menjadi subjek transaksi 

90 Najãmuddin Aţ-Ţufi, Sharah Mukhtaşar Raudah, Riyad: 
Muassasah al-Risãlah, 1987, Juz 3, 221.

91  Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. 
Lihat juga Undang Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. 

92  Penjelasan Imãm Abū Hanīfah tentang tidak disharatkan bãligh 
bagi subjek transaksi dalam seluruh ranah transaksi mu`ãmalah dapat 
dilihat dalam bab pertukaran seperti buyû`, murabbahah, dan ijãrah. 
Selain itu, dalam bab pemberian kepercayaan kepada orang lain seperti 
akad wadi`ah, wakãlah, kafãlah, dan hawãlah, salãm, istişãa`, dan ̀ ariyah. 
Begitu juga dalam bab kerja sama seperti akad mushãrakah, muzãra`ah, 
mudãrabah. Lihat Muhammad ibn Hasan As-Shaibani, al-Jãmi` as-Sãgīr 
(Pakistan: Idãrat al-Qur`ãn wa al-`Ulûm al-Islãmiyah, 1304 H), 322, 430, 
421, 433, 438, 378, 405.  
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dan praktek transaksinya dapat diklaim sempurna. 
Sementara pemberian kepercayaan terhadap anak untuk 
pengelolaan harta menjadi sah menurut hukum jika ia 
sekurang-kurangnya berusia 15 (lima belas tahun) baik 
dalam kondisi cakap maupun tidak cakap. Seseorang dapat 
diklaim mukallaf  dan segala transaksi yang dilakukannya 
sempurna serta sah demi hukum jika yang bersangkutan 
telah  genap berusia 18 tahun bagi laki dan 17 tahun bagi 
wanita.

Persoalan tersebut tidak perlu dijadikan oleh pemikir  
hukum Islam sebagai alasan untuk mengklaim tidak sah 
transaksi mu`ãmalah bagi anak yang berada di bawah usia lima 
belas tahun. Akan tetapi harus dilihat terlebih dahulu alasan 
mendasar yang dilakukan Imãm Abū Hanīfah sehingga 
nampak adanya perbedaan yang tajam dalam menentukan 
kriteria anak yang menjadikan transaksi mu`ãmalahnya 
menjadi sah. Karena itu, tidak salah kemudian kalau penulis 
lebih melihat situasi dan kondisi yang dihadapinya berbeda 
sehingga dapat mempengaruhi statemennya menjadi 
berbeda pula. 

Perlu juga diingat bahwa Abū Hanīfah dan pengikutnya 
merupakan ‘ulamã` yang lebih banyak melakukan penggalian 
hukum melalui pertimbangan akal dengan tidak menafikan 
konteks kultural yang berkembang di tempat ia akan 
menetapkan hukum itu. Begitu juga harus dipertimbangkan 
bahwa perbedaan usia tadi atas dasar perkembangan 
pemikiran Imãm Abū Hanīfah ketika itu, bukan atas hasil 
ijtihad Abū Hanifah sendiri. Artinya, bisa saja penetapan 
tamyiz dan berakal sebagai dasar keabsahan anak dalam 
melakukan transaksi mu`ãmalah hanya dideklarasikan sendiri 
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oleh Abū Hanifah. Sementara ketetapan usia lainnya seperti 
15, 17, 18 itu ditetapkan oleh ‘ulamã-‘ulamã atau murid-
muridnya yang sealiran pemikiran dengannya.        

Inisiatif  yang dilakukan Abū Hanīfah dan murid-
muridnya itu menjadi suatu yang berharga bagi umat 
Islam karena hasil ijtihadnya tidak lepas dari kesalahan 
dan kekeliruan, maka sangat terbuka untuk dijadikan 
sebagai lahan pengkajian ulang.93 Namun menurut penulis 
bahwa penetapan usia yang dilakukan itu bukan atas dasar 
penetapan usia yang telah dilakukan oleh ‘ulamã`  yang 
mendahuluinya. Tetapi Imãm Abū Hanīfah lebih melihat 
dari hasil survey dan analisis mendalam terhadap kondisi 
anak tersebut. Bisa saja penetapan usia mumayyiz dengan 7 
sampai 15 tahun itu menjadi suatu yang tidak salah karena 
hasil pengamatannya bahwa anak yang dimaksud waktu 
itu dapat melakukan transaksi dengan benar dan mampu 
mempertanggungjawabkan secara sempurna akibat hukum 
yang ditimbulkannya. 

93 Persoalan ijtihãd adalah bagian integral dari ranah  amal 
pemikiran yang dapat dipastikan sebagai amal sunnah yang jauh lebih 
berharga dibanding dengan amal fisik lainnya. Buktinya jika seseorang 
salah dalam melakukan ijtihãd hukum, maka masih diberi ganjaran satu 
pahala apalagi kalau ijtihadnya relatif benar, tentu dijganjar dua pahala. 
Belum lagi dengan hasil ijtihadnya berguna secara berkesinambungan 
bagi generasi seterusnya. Tentu persoalan ini tidak bisa dibayangkan 
lipatan pahala yang dapat diperolehnya. Ganjaran pahala bagi pelaku 
ijtihãd tersebut  dapat dilihat dalam kitab-kitab uşûl fiqh termasuk Syaikh 
Muhammad Khudairi Beak, Uşûl al-Fiqh, terj., Faiz el. Muttaqin (Jakarta: 
Pustaka Amani, 2007), 809. Lihat juga Muchtar Yahya dan Fathurrahman, 
Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islãm  (Bandung: al-Ma`arif, 1986) 
384-385. Lihat Juga Amir Syarifuddin, ‘Uşûl Fiqh (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 2001), 290.
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Eksistensi pernyataan ini menjadi tidak salah ketika 
mencermati biografi Abū Hanifah sebagai seorang pedagang. 
Karena itu, tidak heran kalau semua hasil ijtihadnya dalam 
bidang fiqh mu`ãmalah mãliyah lazim dipengaruhi oleh 
pandangan fikihnya terhadap aktivitas berdagang. Beliau 
memikirkan transaksi-transaksi jual beli Islam yang terkait 
langsung dengan perdagangan, mengamati pikiran masing-
masing pedagang yang ikut terjun di dalamnya, mencermati 
apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaannya, menguasai 
mu’amalah manusia di dalamnya serta mencocokkan 
literatur-literatur dalam Al-Qur’ãn dan sunnah dengan apa 
yang biasa di praktekkan oleh masyarakat pada umumnya.  
Kaitannya dalam proses itu, Imãm Abū Hanīfah dalam 
menetapkan anak mumayyiz sebagai subjek hukum seperti 
orang yang telah dewasa disebabkan karena pengalamannya 
dalam mengamati mitra transaksi bisnisnya waktu itu.94     

Kemudian dalam hal pemberian hak serta pengelolaan 
penuh terhadap harta anak kepada anak yang dimaksud 
harus berusia sekurang-kurangnya 15 tahun itu, tidak lepas 
dari pengkajian mendalam bahwa anak tersebut dalam 
kesehariannya telah matang dan mahir untuk melakukan 
transaksi apa saja bersama orang lain dengan menggunakan 
harta kekayaannya sendiri. Meski demikian, menurut Imãm 

94  Menurut Tariq Zuaidan dalam bukunya Biografi Imam Hanafi 
dijelaskan bahwa Abu Hanifah adalah salah satu dari keempat tokoh 
Mazãhib al-Arba’ah termasyhur yang berkembang di dunia Islam, dulunya 
berprofesi sebagai pedagang! Seorang pedagang sekaligus seorang ulama, 
seorang ulama sekaligus seorang pedagang! pasti semua terheran-heran 
ketika mengetahui seorang ulama besar seperti Abu Hanifah pernah 
menggeluti dunia wirausaha dalam sejarah hidupnya. Lihat Tariq Zuaidan, 
Biografi Imam Abu Hanifah (Jakarta: Zaman, 2013), 241-242. 
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Abū Hanīfah tetap memandang bahwa praktek transaksi 
yang dilakukan masih membutuhkan dukungan serta 
perhatian dari orang tua walinya. Misalnya transaksi yang 
dilakukannya itu diperkirakan dapat merugikan dirinya 
maupun orang lain maka peranan orang tua menjadi suatu 
keniscyaan. 

Lain halnya dengan seseorang yang telah berusia 
17 sampai 18 tahun seperti yang telah ditetapkan oleh 
Imãm Abū Hanīfah. Karena usia seseorang dalam hal ini 
telah menempati posisi rusyd (cerdas, pandai, dan mampu) 
dengan sendirinya untuk melakukan transaksi serta akibat 
buruk yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan 
oleh dirinya sendiri. Bahkan, tidak harus adanya interpensi 
dari orang lain karena ia telah dianggap hukum sebagai 
seorang yang huriyyah (bebas)95 untuk memilih dan memilah 
tindakan hukum.                   

95  Konsep kebebasan melakukan transaksi pada praktik mu`amalah 
telah diformulasikan dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Qur`ãn mapun 
hadith. Konsep kebebasan yang ditawarkan oleh dua doktrin besar ini 
menolak konsep kebebasan yang dicetuskan oleh Marx Weber. Dimana 
kebebasan yang ditawarkannya cukup mencengangkan, misalnya dalam 
bidang ekonomi tentang teknis menggulingkan lawan sehingga keuntungan 
yang merupakan kepentingan pribadi dapat diperoleh berdasarkan 
kepuasan yang telah ditentukan. Bahkan kepuasan tetap terasa melekat 
manakala pihak lain dirugikan serta tidak saling memperdulikan akibat 
dari totalitas praktik sosial yang dilaksanakan. Artinya setiap orang dapat 
membuat akad apa saja baik yang bernama maupun yang tidak bernama 
dan akad-akad itu wajib dipenuhi. Lihat tafsir ayat ini dalam At-Ţabaţaba`i, 
al-Mizãn fi Tafsir al-Qur`an (Bairut: Muassasah al-A`lam li al-Maţbua`at, 
1970), 158. Selain itu, terdapat juga dalam hadits Rasulullah yang artinya 
“ Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada sharat-syarat(janji-janji 
mereka). Lihat Al-Hakim, al-Mustadrak (Riyad: Maktabah wa Maţbai` an-
Nashr al-Hadithah, t.t.),: 49. Bandingkan Al-Kasãni, Badã`i ash-shanã`i` 
fī Tartīb ash-Sharãki` (Mesir: Matba`ah al-Jamaliyyah, 1910), 386.
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Dari beberapa pernyataan yang telah dilontarkan 
Imãm Abū Hanīfah di atas dapat ditarik suatu gambaran 
bahwa tolok ukur seseorang dapat diklaim mukallaf 
dan dapat dipertimbangkan menjadi pelaku transaksi 
mu’ãmalah yang sah, jika ia telah dianggap mampu menurut 
kebiasaan, dan berakal secara kejiwaan. Karena itu, tidak 
ada halangan yang berarti bagi setiap orang melakukan 
transaksi mu’ãmalah. Termasuk keabsahan anak-anak 
yang telah berakal dan mampu melaksanakan transaksi 
mu’ãmalah dalam kehidupannya. Statemen ini tidak salah jika 
mencermati pendapat al-Sharakhşi. Menurutnya, seseorang 
dapat dikatakan ahliyah al-adã` al-kãmilah tidak lepas dari 
kondisi akal yang sempurna pula. Lebih jauh as-Sharakhşi 
menyatakan bahwa bãlighnya seseorang harus diukur dengan 
kemampuan akalnya.96  

Selain itu, ketetapan usia yang telah dideklarasikan 
oleh mayoritas mazhab tak terkecuali fuqahã` Hanafiyah 
tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur 
kemampuan seseorang dalam bertransaksi. Karena alasan 
perbedaan situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang 
lazim mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 
kejiwaan anak merupakan satu-satunya landasan kuat yang 
tidak boleh dinafikan. Karenanya tidak salah kalau para 
pakar psikologi memberikan gambaran melalui teori yang 
dicetuskannya, yaitu faktor yang mempengaruhi kecepatan 
perkembangan kedewasaan anak. Artinya, faktor-faktor 
itu,  dapat mempengaruhi serta menggenjot volume 
kecepatan akal manusia untuk merespon kegiatan sosial 

96  As-Shrakhşi, Uşûl al-Sharakhşi (Baierut: Dãr al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1993), 341.
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yang dilaksanakannya. Misalnya teori nativisme,97 empirisme,98 
intraksionisme, 99 psikodinamika.100 

Dari beberapa teori psikologi perkembangan 
di atas, teori empirisme menempati posisi dominan101 

97 Teori ini berpandangan segala sesuatunya ditentukan oleh 
faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, jadi perkembangan individu itu 
semata-mata dimungkinkan dan ditentukan oleh dasar turunan, misalnya 
; kalau ayahnya pintar, maka kemungkinan besar anaknya juga pintar. 
Para penganut aliran nativisme berpandangan bahwa bayi itu lahir sudah 
dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Woolfolk, Anita E dan 
Nicolich, Lorrain McCune. Mengembangkan Kepribadian & Kecerdasan 
Anak-Anak (Jakarta: Innisiasi Press, 2004),  56.

98 Pengalaman belajar yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-
hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi 
ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam 
bentuk program pendidikan. Heri Agus Stianto dan M. Allamulhuda http://
www.tuanguru.net/2012/01/teori-nativisme-empirisme-konvergensi.html.

99 Empat tingkat perkembangan kognitif yang dikemukakan 
Piaget yaitu : masa bayi (balita): tingkat sensomotori, masa anak-anak 
awal : tingkat pra-operasional, tingkat operasional konkrit, dan tingkat 
operasional formal. Jadi penentuan usia mukallaf dapat dilihat dari empat 
tingkatan tersebut. Jika anak sudah mencapai tingkat operasional formal 
bisa saja diklaim sebagai mukallaf meskipun umurnya jauh berbeda dari 
pandangan jumuhur ulama. Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum 
(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 51.  

100 Teori Psikodinamika adalah teori yang berupaya menjelaskan 
hakekat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat 
diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal 
lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika 
terjadi konflik-konflik dari aspek-spek psikologi tersebut. Lihat Sarlito W. 
Sarwono, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 
2010), 71-72. Lihat juga Heri Agus Stianto dan M. Allamulhuda http://
www.tuanguru.net/2012/01/teori-nativisme-empirisme-konver  gengsi. 
html.

101 Karena teori nativisme, intraksionisme, dan psikodinamika 
banyak dipengaruhi oleh kekuatan empirisme. Hal ini dapat dibuktikan dari 
teori psikodinamika atau komvergensi tidak sedikit dipengaruhi oleh teori 
empirisme seperti yang diliris oleh Weliam Stren yang dikutip oleh Zaikah 
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dalam mendukung pendapat Imãm Abū Hanīfah yang 
menetapkan jumlah usia tidak bisa dijadikan sebagai dasar 
untuk mengklaim dewasa tidaknya seseorang.  Karena 
teori ini merekomendasikan bahwa anak sejak lahir adalah 
suci, bersih, dan tidak membawa pengetahuan. Stimulan-
stimulan atau rangsangan yang berasal dari dunia luar sangat 
dibutuhkannya. 

Artinya, secara psikologis kecerdasan, kepandaian, dan 
kemampuannya sangat tergantung dari lingkungan sekitar 
wilayah ia hidup, bergaul, dan bermasyarakat. Jika mereka 
hidup di lingkungan yang relatif  dewasa maka anak tersebut 
dipastikan relatif  cepat dewasa. Dalam teori psikologi disebut 
sebagai “lockean tradition”, anak-anak sangat mementingkan 
stimulasi eksternal dalam meningkatkan perkembangannya. 
Pengalaman belajar yang diperoleh anak dalam kehidupan 
sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya berupa stimulan-
stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun 
diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program umum 
maupun pendidikan.102 

Darajat bahwa aliran psikodinamika atau komvergensi ini berpandangan 
bahwa perkembangan individu itu baik dasar (bakat, keturunan) maupun 
lingkungan, kedua-duanya memainkan peranan penting. Bakat sebagai 
kemungkinan atau disposisi telah ada pada masing-masing individu, yang 
kemudian karena pengaruh lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan 
untuk perkembangannya, maka kemungkinan itu lalu menjadi kenyataan. 
Akan tetapi bakat tanpa pengaruh lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan 
perkembangan tersebut, tidak cukup, misalnya tiap anak manusia yang 
normal mempunyai bakal untuk berdiri di atas kedua kakinya, akan tetapi 
bakat sebagai kemungkinan ini tidak akan menjadi kenyataan, jika anak 
tersebut tidak hidup dalam lingkungan masyarakat manusia. Lihat Zakiah 
Daradjat et all, Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Akrasa kerjasama 
dengan Depag 1996), 29.  

102 Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: 
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Demikian juga, tidak jauh berbeda dengan realitas  
kemampuan anak di zaman globalisasi ini dalam melakukan 
semua jenis transaksi. Mereka dapat melakukannya seperti 
layaknya orang dewasa karena dihadapkan dengan realitas 
kultur budaya yang serba modern padahal uisanya rata-
rata di bawah usia orang dewasa. Bahkan tidak sedikit 
anak sekarang lebih dewasa baik segi ucapan maupun 
pengalamannya, karena mereka hidup di lingkungan rumah 
maupun sekolah yang dilengkapi dengan alat teknologi yang 
canggih sebagai pendukung dalam  menyelesaikan berbagai 
bentuk aktivitas kemu`ãmalahannya seperti transaksi online 
melalui media sosial. Karena itu, tidak heran kalau kemudian 
Tokoh perintis aliran empirisme bernama John Locke yang 
mengembangkan teori “Tabula Rasa”, yakni anak lahir di 
dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman 
empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh 
besar dalam menentukan perkembangan anak.103 Dengan 
demikian, dapat dipahami bahwa aliran empirisme ini 
hendak menyatakan bahwa orang dewasa memegang 
peranan penting terhadap keberhasilan anak-anak untuk 
mempengaruhinya lebih dewasa.  Namun yang perlu dicatat 
bahwa kemampuan anak melakukan transaksi melebihi 
orang dewasa tidak serta merta diklaim sebagai orang yang 
telah dewasa, tetapi dicermati kemampuan akalnya dalam 
mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang ia lakukan 

Gema Insani Press, 1995), 54. Lihat juga Redja Mudyahardjo, Pengantar 
Pendidikan; Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada 
Umumnya dan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo                     
Persada, 2002), 72.

103 Umar Tirharahardja dan La Sula. Pengantar Pendidikan 
(Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 9.
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dalam kehidupannya.  Untuk lebih jelasnya perkembangan 
dan kemampuan anak dalam melakukan kegiatan sosial 
dengan sesamanya, dapat dijelaskan dalam bentuk tabel 
berikut di bawah ini. Masing-masing dijelaskan tentang 
batas usia serta beban yang boleh dipertanggungjawabkan 
sendiri dan ditanggung oleh orang lainnya. 
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Bab 4
METODE ISTINBÂŢ HUKUM IMÂM ABÛ HANÎFAH 
DALAM MENETAPKAN ANAK SEBAGAI SUBJEK 

HUKUM DALAM TRANSAKSI MU‘AMALAH

A. Tinjauan Umum Metodologi Istinbãţ Hukum 
Islam Imãm Abū Hanīfah  

Sebagai seorang mujtahid yang memiliki andil 
besar terhadap perkembangan ijtihad di dunia 
Islam, Imãm Abū Hanīfah  tidak pernah luput 

dari metodologi yang digunakan dalam berijtihad. Karena 
setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia diharuskan 
menggunakan metode yang relevan agar menuai hasil yang 
memuaskan serta dapat memberikan kontribusi bagi pelaku 
ijtihad maupun  sasaran ijtihad. Dalam ranah hukum dikenal 
adanya filsafat hukum, metodologi penetapan hukum, dan 
teori perundang-undangan. Ketiganya  merupakan sarana  
yang mengkonstruk ahli hukum untuk menggunakan 
metode dalam proses penetapan hukum. Begitu juga dalam 
ranah hukum Islam dikenal adanya teori uşūl fiqh dan filsafat 
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hukum Islam sebagai ligitimasi pentingnya metodologi 
dalam proses istinbãţ hukum.1

Imãm Abū Hanīfah merupakan salah satu imam mujtahid 
yang konsen dalam ranah hukum Islam. Menurut sejarahnya, 
beliau telah menggunakan metode-metode yang relevan dalam 
istinbãţ hukum. Apalagi daerah Kuffah sangat jauh dari Kota 
Makkah dan Madinah yang mashur sebagai pusat diturunkan 
al-Hadith menjadi bukti sejarah bahwa Imãm Abū Hanīfah 
telah banyak memutuskan persoalan hukum dengan ijtihad 
melalui akal rasionalnya. 

Sebagai seorang tokoh rasionalis (ahlu al-ra`yi) Imãm 
Abū Hanīfah dalam menetapkan hukum Islam baik yang 
bersumber dari al-Qur`ãn maupun al-Sunnah, beliau selalu 
mengutamakan ra`yu ketimbang khabar ahad. Karena itu, 
ia menetapkan persoalan hukum yang ditemukan dalam 
masyarakatnya dengan berpegang pada beberapa dalil 
syara`, yaitu al-Qur’ãn, sunnah, ijmã’ sahabat, qiyãs, istihsãn, 
dan ‘urf. Penetapan sumber hukum Islam ini dilakukan 
oleh Imãm Abū Hanīfah didasarkan pada semangat realitas 
yang dihadapinya. Begitu juga dalam menetapkan urutan 
dari masing-masing sumber tersebut itu, beliau dapat 

1 Secara etimologi istinbaţh berarti penemuan, penggalian, 
pengeluaran (dari asal). Sedangkan hukum mempunyai arti hukum, 
peraturan dan kekuasaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami 
bahwa istinbaţh hukum Al-Qur>an adalah menemukan dan mengambil 
hukum dari Al-Qur>an. Sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan 
makna-makna dari naş-naş yang terkandung di dalamnya dengan cara 
mengerahkan kemampuan atau potensi naluriyah. Dari naş tersebut 
terbagi menjadi dua macam, yaitu yang berbentuk bahasa (lughawiyah) 
yang biasa disebut lafżiyah dan adakalanya tidak berbentuk bahasa, yang 
biasa disebut ma‘nawiyah. Lihat Asymuni Rahman Mu’in, Ushul Fiqh II 
(Jakarta : Departemen Agama RI, 1986), 64. 



171

mealakukannya melalui proses yang akurat sebagaimana 
yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Al- Qur`ãn sebagai Sumber Pertama
Al-Qur`an di kalangan ulama dan pakar bahasa Arab 

tidak ada kesepakatan dalam penentuan ucapan, asal, dan 
artinya secara etimologi dan termenologi. Kadang al-
Qur`ãn dibaca tanpa ada hamzah, yakni dengan ucapan 
Qur`ãn. Pendapat ini dideklarasikan oleh Imãm Abū 
Hanīfah, al-Syafi`i, al-Farra`, dan al-Asy`ari.2  Al-Qur`ãn 
sebagaimana yang dijelaskan Muhammad Abu Zahrah 
dalam uşūl fiqhnya merupakan sharī`at Islam yang bersifat 
menyeluruh.3 Ia merupakan sumber dan rujukan yang 
pertama bagi sharī`at, karena di dalamnya terdapat kaidah-
kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.4 Definisi lain 

2 Niżãm al-Dīn ‘Alī Ahmad al-Shãshi al-Hanafī, Uşūl al-Shãshīi 
(Beirut: Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 13-14.  (Ucapan Qur`an tanpa 
al menurut al-Syafi`i merupakan nama asli dan tidak pernah dipungut dari 
kata lain.  Kata tersebut khusus dipakai untuk menjadi nama firman Allah 
SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Lihat Subhi Şãlih, 
Mabãhith fī‘Ulūm al-Qur`ãn  (Beirut: Dãr al-‘Ilmiyah, 1997), 18.  Lihat 
juga H.A. Athaillah, Sejarah al-Qur`an Verifikasi tentang Atentisitas al-
Qur`an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 11.  

3  Muhammad Abu Zahrah, Uşûl, 121. 
4 Penjelasan secara rinci itu bisa terjadi karena al-Qur`an itu 

diturunkan secara bertahap dan berangsur-angsur. Konsep ini dapat dilihat 
dalam Badaruddin Muhammad bin Abdillah Al-Zarkasy, Burhãn fī `Ulûm 
al-Qur`ãn, Juz I (Mesir: Isã al-Bãbi al-Halaby, 1972), 228-229. Dalam 
kitab ini dijelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang bagaimana al-Qur`an 
diturunkan: pertama, al-Qur`ãn ditrunkan sekaligus ke langit dunia pada 
malam qadar, kemudian ditrunkan secara bertahap selama 20, atau 23, 
bahkan 25 tahun. Kedua, Al-Qur`an diturunkan ke langit dunia selama 20, 
atau 23, atau 25 kali dalam 20, atau 23, bahkan 25 tahun pada malam 
qadar. Kemudian, al-Qur`ãn diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah 
Ketiga, al-Qur`an diturunkan pada malam qadar dalam berbagai waktu. 
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dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallãf  bahwa al-Qur`ãn 
adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi 
Muhammad melalui malaikat Jibril dengan lafaż berbahasa 
Arab, dengan makna yang benar sebagai hujjah bagi Rasul, 
sebagai pedoman hidup, dianggap ibadah membacanya dan 
urutannya dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan 
surat An-Nãs, serta dijamin otentisitasnya.5

Menurut para ahli al-Qur`ãn, di dalam al-Qur`ãn 
terdapat prinsip-prinsip kemasyarakatan yang universal, 

Lihat Nashir Hamid Abu Zaid, Tekstualitas al-Qur`ãn, Kritik terhadap 
Ulumul Qur`ãn, terj. Kahiron Nahdhiyyin (Yogyakarta: LKiS), 120.

5 Dari penjelasan al-Qur`ãn yang dikemukakan Abdul wahab Khallaf 
tersebut mengandung beberapa penjelasan yang terdapat di dalamnya, yaitu 
Pertama, Lafazh. Artinya, Al-Qurãn baik makna dan lafazhnya langsung 
dari Allah SWT. Maka apa yang disampaikan Allah melalui malaikat 
Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh 
Nabi dengan ibaratnya sendiri, bukanlah disebut Al-Qurãn, seperti hadis 
Qudsi. Karenanya tidak ada ulama yang mengharuskan berwuhdu untuk 
membaca hadis Qudsi.Kedua, Berbahasa Arab. Mengandung arti bahwa 
menerjemahkan ayat Al-Qurãn dengan kata-kata yang semakna (sinonim) 
atau mengalihbahasakan Al-Qurãn kepada bahasa-bahasa lain, maka itu 
juga bukan disebut Al-Qurãn. Karena Al-Qurãn merupakan bahasa Arab 
khusus yang diturunkan dari sisi Allah. Maka shalat yang menggunakan 
Al-Qurãn tidaklah sah. Ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hal 
ini, mengandung arti bahwa wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi-
nabi terdahulu tidaklah disebut Al-Qurãn. Tetap apa yang dihikayatkan 
oleh Al-Qurãn tentang kehidupan dan syariat yang berlaku bagi ummat 
terdahulu disebut Al-Qurãn. Keempat, dinukilkan secara mutawatir. 
Artinya Al-Quran disampaikan secara pasti yang disepakati kebenaran 
periwayatannya (qoth`iyyul wurûd dan qoth`iyyud dilãlah).  Sehingga 
tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ayat-ayat Al-Quran baik dari segi 
makna dan turunnya. Kelima, beribadah membacanya. Tentunya dengan 
keikhlasan di dalam membacanya, sekali pun tidak mengetahui maknanya, 
tetap akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Insya Allah. Abdul Wahab 
Khallaf, Ilmu Uşûl Fiqh, (Mesir: Maktabah Ad-Da`wah Al-Islãmiyyah, 
t.th.), 22. 
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dan di dalamnya juga terdapat ketentuan-ketentuan yang 
menjadikannya selalu sesuai dengan kondisi zaman.6 Artinya 
al-Qur`ãn seperti yang dideklarasikan oleh Marguoliouth 
adalah sebuah sumber agama yang membuka kran kebebasan 
untuk dilakukannya sebuah pembaruan dalam melaksanakan 
aturan agama, terutama yang berkaitan erat dengan kajiam 
mu’ãmalah mãliyah. Karena itu, menurut Marguoliouth bahwa 
al-Qur`ãn menempati posisi yang sangat penting dalam 
jajaran agama-agama besar di dunia. Meskipun usianya 
tergolong masih muda, kitab suci ini telah berhasil meraih 
kesuksesan yang belum pernah diraih sebelumnya. Al-
Qur`ãn telah banyak mengubah cara pandang manusia dan 
membawa pesan-pesan yang berkenaan dengan peradaban 
yang tinggi serta membangkitkan bangsa Arab yang sedang 
berada di dalam alam kegelapan menjadi bangsa yang gagah 
berani.7 

Al-Qur`ãn menurut Imãm Abū Hanīfah sama seperti 
pendapat-pendapat Imãm Mujtahid lain, yaitu sebagai sumber 
hukum Islam yang muttafaq.8  Namun Imãm Abū Hanīfah 
berbeda dengan ‘ulamã-‘ulamã  lainnya dalam menggunakan 
hasil terjemahan al-Qur`ãn. Karena bagi Imãm Abū Hanīfah 
terjemahan al-Qur`ãn dengan menggunakan berbagai 

6  Mustafa al-Ghulayaini, al-Islãm Rūh al-Madaniyyah (Beirut:  
Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyyah,  1935), IV, 27. Lihat juga Abu Bakar, Sejarah 
al-Qur`ãn (Solo: Rhamdani, 1986), 73. Bandingkan dengan Muhammad 
Jamãl al-dīn al-Qãsimī, Mahãsin al-Ta`wīl (Mesir: Dãr al-Kutub al-
‘Arabiyyah, t.t.) , 2299.   

7  D.S. Margoliouth, Mohammed and the Rise of Islam (New York: 
Book Librarian, 1975), 45-46. 

8 Niżãm al-Dīn ‘Alī Ahmad al-Shãshi al-Hanafī, Uşūl, 14. 
Bandingkan dengan Ali Sodiqin, Antropologi Al-Qur`an Model Dialektika 
Wahyu dan Budaya (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media,  2008), 12.
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bahasa di dunia adalah sah. Bukti konkret dari itu adalah 
keberanian Imãm Abū Hanīfah dalam membolehkan shalat 
dengan menggunakan bahasa Persi, meskipun tidak dalam 
keadaan darurat. Sementara dalam pandangan kebanyakan 
fuqahã tidak membolehkan shalat dengan menggunakan 
bahasa selain bahasa Arab. Misalnya penolakan al-Syafi`i 
terhadap penggunaan bahasa selain bahasa Arab dalam 
shalat. Menurutnya sekalipun orang itu bodoh tidak boleh 
membaca al-Qur’ãn dengan menggunakan bahasa selain 
Arab dalam shalat.9

Terkait dengan penggunaan al-Qur`ãn sebagai sumber 
istinbãţ hukum, Imãm Abū Hanīfah sebagaimana Imãm 
Mazhab lainnya, tetap mempertimbangan kaidah-kaidah 
di dalamnya, seperti kaedah kebahasaan dan dalãlah naş.10 
Penggunaan kaedah kebahasaan menurut Imãm Abū 
Hanīfah adalah menganalisis teks ayat al-Qur`ãn dengan 

9  Sapiudin Shidiq, Uşūl Fiqh  (Jakarta, Prenada Media Group, 
2011), 63.

10  Pendekakatan kebahasan dalam konteks hukum Islam merupakan 
pendekatan yang tertua. Bagaimana tidak seluruh hasil ijtihãd mulai dari 
Nabi, para sahabat, tabi`in, tabi`it tabi`in, sampai zaman kita sekarang masih 
eksis dipergunakan oleh ahli hukum Islam. Pendekatan ini di kalangan 
ulama cukup bershasil sampai kemudian muncul era berikutnya, yaitu era 
maqãşid syari`ah yang dikembangkan oleh As-Shatibi. Keduanya sangat 
bermannfaat sebagai metode untuk pengembangan hukum Islam di duinia. 
Karena itu, tidak heran kalau kemudian bermunculan tokoh-tokoh modern 
dan kontemporer menggunakan kedua pendekatan itu sekaligus. Artinya, 
jika sebuah persoalan masih bisa diputuskan secara zahir lafaznya, bisa 
diselesaikan sesuai petunjuk zahirnya. Tetapi sebaliknya, jika persoalan  
yang diselesaikan itu petunjuk lafaznya halal maka halal pula hukum suatu 
perkara. Lihat Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar 
untuk Uşūl Fiqh Mazhab Sunni (A. History Of Islamic Legal Theories), 
terj., E. Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: Raja Grapindo 
Persada, 2000),  .     
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żahir lafaz-nya.11 Menurutnya, kalimat yang menunjukkan 
kepada makna yang jelas, akan tetapi kalimat itu tidak 
ditunjukkan dalam konteks makna tersebut. Makna konteks 
dalam hal ini tidak dibutuhkan sama sekali, kecuali kalau 
żahir lafaz dalam ayat tersebut masih membutuhkan tafsir 
ataupun ta`wīl. Dalam kondisi ini ayat tersebut boleh untuk 
dilakukan ta`wil atau tafsir. Adapun contoh żahir lafaż ini 
banyak sekali dalam al-Qur`ãn, tetapi di sini hanya satu ayat 
yang dijadikan sampel, yaitu surat al-Baqarah (2): 275.

ي الَّذيِ َيُقوُم  َكَم  إيِلَّ  َيُقوُموَن  َل  َبا  الرِّ َيْأُكُلوَن  يَن  ذيِ  الَّ
إيِنَّم َقاُلوا  ْم  ُ بيَِأهنَّ َذليَِك  اْلَسِّ  َن  ميِ ْيَطاُن  الشَّ ُطُه   َيَتَخبَّ
َفَمْن َبا  الرِّ َم  َوَحرَّ اْلَبْيَع   ُ اهللَّ َوَأَحلَّ  َبا  الرِّ ْثُل  ميِ  اْلَبْيُع 
َوَأْمُرُه َسَلَف  َما  َفَلُه  َفاْنَتَهى  َربِّهيِ  ْن  ميِ َظٌة  َمْوعيِ  َجاَءُه 
فيِيَها ُهْم  اريِ  النَّ َأْصَحاُب  َفُأوَلئيَِك  َعاَد  َوَمْن  يِ  اهللَّ  إيَِل 

)275( َخاليُِدوَن 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan shaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang 
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

11  Imãm al-‘Allãmah Zainudin Ibrahim al-Hanafi, Fath  al-Ghaffãr 
bi al-Sharah al-Manãr (Beirut: Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), 137. 
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diambilnya dahulu. (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya.12 

Ayat tersebut datang menurut konteks kalimatnya, 
yaitu untuk mengharamkan riba dan untuk menjelaskan 
perbedaan antara riba dan jual beli. Akan tetapi, dari żahir 
lafażnya mengandung pengertian diperbolehkannya jual 
beli. Kesimpulannya bahwa setiap ayat yang menggunakan 
bahasa-bahasa yang mengarah pada hukum yang ada 
pada setiap persoalan, maka dapat dipastikan hukumnya 
disesuaikan dengan petunjuk hukum yang terdapat dalam 
ayat tersebut. Jika redaksi menyatakan haram maka haram 
pula hukum suatu peristiwa. Begitu juga sebaliknya jika 
menyebut halal maka otomatis segala persoalan yang ditunjuk 
itu menjadi halal juga. Halalnya jual beli dikarenakan adanya 
redaksi dari ayat di atas dengan kata wa ahalla al-Allah yang 
bermakna Allah menghalalkan. Sedangkan haramnya riba 
karena redaksi ayat tersebut menggunakan kata wa harrama 
yang berarti Allah mengharamkan.  

Sementara itu, penggunaan dalãlah naş dimaksud oleh 
Imãm Abū Hanīfah adalah dalãlah lafaż.13 Petunjuknya 
adalah sesuai dengan konteks kalimatnya, seperti perbedaan 
antara jual beli dan riba dalam ayat di atas begitu juga seperti 
firman Allah dalam al-Qur`an Surat al-Maidah (5):38 sebagai 
berikut.

12  Kemenag RI, AL-Qur`ãn dan Tarjamahnya (Jakarta: Lajnah 
Pentashih Al-Qur`an, 1990), 69. 

13 Zainudin Qasim al-Hanafi, Sharah  Mukhtaşar al-Manãr (Beirut: 
Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), 81-83.
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بيِم َجَزاًء  َم  َيُ َأْيديِ َفاْقَطُعوا  َقُة  اريِ َوالسَّ ُق  اريِ  َوالسَّ
)38( يٌم  َحكيِ يٌز  َعزيِ  ُ َواهللَّ يِ  اهللَّ َن  ميِ َنَكاًل  َكَسَبا 

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.14 

Dari żahir ayat di atas nampak bahwa hukuman yang 
wajib diberikan kepada orang yang mencuri adalah potong 
tangan. Karena petunjuk ayat itu menjelaskan tentang 
balasan dari Allah bagi para pencuri agar dapat merasakan 
perbuatan jahat yang pernah dilakukannya. Dalam ayat 
ini tidak bisa ditafsirkan secara panjang lebar meskipun 
menggunakan metode-metode lain, karena balasan yang 
paling tepat bagi para pencuri adalah potong tangan. Itulah 
satu-staunya  pelajaran yang berarti bagi mereka. 

Menurut Imãm Abū Hanīfah, dalãlah naş atau dalãlah 
lafaż seperti penjelasan di muka adalah bagian dari metode 
memahami ayat al-Qur`ãn yang lazim disebut sebagai ‘ibãrat 
an-naş,15 yaitu kata dan maknanya merupakan implikasi kata 
pada suatu makna asli yang dikehendaki atau yang tidak 
asli.16 Menurut Imãm Abū Hanīfah bahwa pengertian secara 
termenologis tentang ‘ibãrat an-naş sebagai berikut;

ِعَبارَُة النَّصِّ ِهَي ِدَلَلُة اْلَكَلِم َعَلى اْلَمْعَن اْلَمْقُصْوِد ِمْنُه 

14 Kemenag RI, AL-Qur`an dan Tarjamahnya (Jakarta: Lajnah 
Pentashih Al-Qur`an, 1990), 165.

15  Qasim al-Hanafi, Sharah  Mukhtaşar, 87-98.
16 Biek, Tãrīkh, 246.
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ًعا.  بفْ ِإمَّا َأَصاَلًة َأْو �فَ
‘Ibãrat naş adalah petunjuk kalimat atas makna yang di-
tuju baik yang asli maupun tidak asli.17

Selain metode di atas terdapat juga metode yang 
digunakan Imãm Abū Hanīfah dalam istinbãţ hukum melalui 
al-Qur`ãn sebagai sumber hukum. Metode itu adalah ishãrat 
an-Naş yang berarti implikasi pada makna yang pada awalnya 
tidak dikehendaki oleh suatu kata. Misalnya terdapat dalam 
surat al-Baqarah (2) ayat; 233. 

بيِاْلَْعُروفيِ نَّ  ْسَوُتُ َوكيِ ْزُقُهنَّ  ريِ َلُه  اْلَْوُلوديِ  َوَعَل 
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para 
ibu dengan cara ma’ruf.18

Konteks ayat tersebut memiliki implikasi bahwa nafkah 
para ibu yang menyusui ketika diceraikan menjadi tanggung 
jawab suaminya. Artinya petunjuk ayat ini menegaskan 
bahwa anak tetap nasabnya kepada ayah. Kata ganti yang 
menggunakan lahu tersebut mengindikasikan adanya 
kekhususan bagi ayah untuk mempertanggungjawabkan 
segala kebutuhan. 

Khusus dilãlah an-naş menjadi metode ketiga bagi 
Imãm Abū Hanīfah dalam proses istinbãţ hukum dari 
sumber asli, yaitu al-Qur`ãn. Metode ini berarti implikasi 
dari kalimat pada ketetapan hukum sesuatu yang telah 

17  Zuhaili, Uşūl al-Fiqh., 349.
18 Depag RI, al-Qur`an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah 

Pentashih al-Qur`an, 1998), 69.
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disebutkan untuk sesuatu yang lain yang tidak dikomentari, 
karena dipahaminya hubungan antara keduanya hanya 
dengan memahami bahasa. Hal ini dapat dilihat contohnya  
dalam al-Qur`ãn surat al-Isra ayat 23 yang berbunyi sebagai 
berikut.

ا َتْنَهْرُهَ َوَل  ُأفٍّ  َم  َلُ َتُقْل  َفَل 
Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 
dengan perkataan «ah».19

Ungkapan ayat ini menunjukkan larangan mengucapkan 
“ah”. Hal yang bergantung dengan larangan ini dapat 
dipahami dengan hanya memahami bahasa, yaitu menyakiti, 
maka larangan ini juga menunjukkan larangan memukul. 
Artinya larangan yang tidak disebut ini lebih utama daripada 
yang disebut, yaitu berkata “ah”. Bisa jadi yang tidak disebut 
ini lebih berhaya terhadap keselamatan nyawa orang tua atau 
ketersinggungannya terhadap anak yang melakukannya. 

Metode terakhir dalam memahami teks al-Qur`ãn 
menurut Imãm Abū Hanīfah adalah metode iqtidã an-naş. 
Metode ini berarti implikasi suatu kata pada suatu makna 
yang tidak dikomentari yang relevan dengan kebenaran 
informasi tentang makna tersebut, seperti sabda Rasulullah 
saw. sebagai berikut.

َعَلْيهيِ اْسَتْكَرَه  َوَما  َوالنِّْسَياُن  َطُأ  َاْلَ تيِى  ُأمَّ َعْن   ُرفيَِع 

19  “Ibid”. 286.
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Dibebaskan bagi umatku kekeliruan dan kelupaan serta hal-hal 
yang dipaksakan kepada mereka.20

Pembebasan tersebut diberlakukan untuk dzat, 
sementara zat tidak bisa dibebaskan sama sekali dengan 
alasan dapat diperoleh. Agar informasi itu benar maka 
haruslah ada sesuatu yang dihilangkan, yaitu hukum, 
sehingga makna yang dimaksud adalah “ umatku dibebaskan 
dari tuntutan hukum atas kekeliruan dan kelupaan serta 
perbuatan yang terpaksa dilakukannya”. 

Demikianlah perjalanan perkembangan metode istinbãţ 
hukum yang dilakukan oleh Imãm Abū Hanīfah dengan 
menggunakan al-Qur`ãn sebagai dasarnya. Menurut penulis 
cara Imãm Abū Hanīfah dalam memproduk hukum atau 
fiqh Islam tidak hanya bertumpu pada kaedah-kaedah 
kebahasaan dan logika tekstual, namun juga menggunakan 
metode kontekstual. Artinya Imãm Abū Hanīfah dalam 
menyimpulkan hukum-hukum shara‘ dari al-Qur`ãn tidak 
hanya mengambil dari apa yang nampak tersurat dari teks-
teks (eksplisit) al-Qur`ãn, tetapi juga apa yang tersembunyi 
(implicit) di balik naş. Metode yang digunakan Imãm Abū 
Hanīfah ini sejalan dengan metode nãsikh mansūkh yang 
pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Artinya konsep naskh 
yang digunakan oleh Rasulullah tidak hanya dipakai dalam 
hukum-hukum yang terdapat dalam nas al-Qur`ãn saja,21 
tetapi juga hukum-hukum yang tidak disebut dalam naş. Hal 
ini terbukti dari contoh yang lazim dilakukan oleh Rasulullah 
saw., yaitu menasakh (merubah) hukum-hukum yang 

20  Beak, Tarikh., 251.
21 Asmawi Mahfuz, Pembaruan Hukum Islam Telaah Manhaj 

Shah Walī Allah al-Dihlawī  (Yogyakarta: Teras, 2010),  115.  
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memang sudah tidak ditemukan lagi tentang kemaslahatan di 
dalamnya.

Penggunaan al-Qur`ãn sebagai dasar utama penetapan 
hukum Islam tidak diragukan di kalangan ulamã` mazhab 
fiqh. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa al-
Qur`ãn merupakan hujjah dan hukum-hukumnya dijadikan 
sebagai undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh 
manusia, yaitu  al-Qur`ãn yang telah diturunkan dari Allah 
swt., disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti, 
dan tidak terdapat keraguan tentang kebenarannya tanpa 
ada campur tangan manusia dalam penyusunannya. Hal 
ini mengandung arti al-Qur`ãn merupakan mukjizat yang 
membuat manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang 
semisalnya. Proses penetapannya menjadi berbeda antara 
satu dengan lainnya.

2. As-Sunnah sebagai Sumber Kedua 
Selain al-Qur`ãn, Imãm Abū Hanīfah juga 

menggunakan Sunnah sebagai dasar istinbãţ hukum. Namun 
Sunnah menurut Imãm Abū Hanīfah adalah sebagai 
alternatif  kedua dalam menyelesaikan persoalan keumatan. 
Nampaknya sikap Imãm Abū Hanīfah menjadikan Sunnah 
sebagai sumber hukum kedua  karena terinspirasi oleh ayat 
al-Qur`ãn al-Hasyr (59):7 sebagaimana firman Allah sebagai 
berikut.

َفاْنَتُهوا َعْنُه  اُكْم  هَنَ َوَما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ آَتاُكُم   َوَما 
َقابيِ اْلعيِ يُد  َشديِ  َ اهللَّ إيِنَّ   َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ
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Apa-apa yang diberikan Rasulullah saw. kepadamu, maka 
terimalah! Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah 
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 
hukumannya.22

Sunnah sebagaimana yang diungkap oleh kebanyakan 
‘ulamã` adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. 
berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuannya. Artinya, 
dapat dikatakan bahwa sunnah adalah lawan dari kata bid’ah. 
Karena itu, seseorang mengerjakan sunnah jika ia berbuat 
sesuai dengan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah 
saw baik yang tercantum dalam al-Qur`ãn maupun tidak. 
Paham ini setidaknya memberikan indikasi bahwa para 
fuqahã` tidak meragukan sunnah sebagai sumber hukum 
Islam. Termasuk ‘Imãm Abū Hanīfah yang menetapkan 
Sunnah sebagai sumber kedua untuk hukum Islam seperti 
pernyataannya  sebagai berikut.

ِ�ْيِه َأِجْدُه  َ�َما لَْ  َذا َوَجْدُ�ُه،  ِإ ِبِكَتاِب هللِا   ِانِّ آُخٌذ 
الَّىِت َعْنُه  اِح  حَّ الصِّ َواْلاَثِر  هللِا  َرُسوِل  ِبُسنَِّة   َأَخْذُت 
 ِ�ْشُت يِف َأْيِدى الثَِّقاِت. َ�ِإَذا لَْ َأِجْد يِفْ ِكَتاِب هللِا
َأَخْذُت َسلََّم  َو  َعَلْيِه  هللِا  َصلىَّ  هللِا  َرُسْوِل  ُسنَِّة   َو 
َأْخرُُج َل  َثَّ  ِشْئُت  َما  ِبَقْوِل  َأَخْذُت  َأْصَحاِبِه   ِبَقْوِل 
اْلَْمُر َتهَى  نفْ ِإ َذا  َ�ِإ َغْيِِهْم،  ْوِل  قفَ ِإَل  ْوِلِْم  قفَ  َعْن 

22 Kemenag RI, AL-Qur`an dan Tarjamahnya (Jakarta: Lajnah 
Pentashih Al-Qur`an, 1990), 916.
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ِرَجاًل( )َعَدَد  مَلَسيَِّب  ْا َواْبِن  ْعِبْ  َوالشَّ ِهْيِم  رَا بفْ ِإ  ِإَل 
َهُدْوا ِإْجتفَ َكَما  َ�َأْجَتِهُد 

Sesungguhnya aku (Imãm Abū Hanīfah) merujuk kepada al-
Qur’ãn apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam 
al-Qur’ãn, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan 
atsar yang şahih yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqah. 
Apabila aku tidak mendapatkannya dalam al-Qur’ãn dan 
sunnah Rasulullah, maka aku merujuk kepada qaul sahabat, 
(apabila sahabat ikhtilaf), maka aku mengambil pendapat 
sahabat yang mana saja yang kukehendaki, aku tidak akan 
pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. 
Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, al-Sya’bi dan ibnu al-
Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka 
berijtihad.23

Para ulama berpandangan bahwa hadīth şahīh itu 
merupakan sumber hukum, namun mereka berbeda 
pendapat dalam menilai kesahihan suatu hadīth. Di lihat dari 
segi sanad menurut pendapat Imãm Abū Hanīfah bahwa 
hadīth itu terbagi dalam mutawatir, mashhur, ahad dan semua 
ulamã` telah menyepakati kehujjahan hadīth mutawatir, 
namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi 
hadīth ahad, yaitu hadīth yang di riwayatkan dari Rasulullah 
saw. oleh seorang, dua orang atau jama’ah, namun tidak 
mencapai derajat mutawatir.24 

23 Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam bab ijtihad dalam 
kitabnya Zaeinudin Qasim al-Hanafi, Sharah  Mukhtaşar,  124-125. , 
Ahmad Hanafi,  Pengantar dan Sejarah Hukum Islam  (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1995), 43.

24  Imãm Jalaluddīn al-Hanafi, al-Mughnī fi Uşūl al-Fiqh (Makkah 



184

Imãm Abū Hanīfah sepakat tentang kebolehan 
mengamalkan hadīth ahad dengan syarat, yaitu perawi sudah 
mencapai usia baligh dan berakal, muslim, orang yang adil 
serta bertakwa dan menjaga diri dari perbuatan tercela, betul-
betul dãbit terhadap yang di riwayatkannya, mendengar dari 
Rasulullah saw., memahami kandungannya, benar-benar 
menghafalnya, tidak menyalahi riwayatnya, kandungan 
hadīth bukan hal yang sering terjadi, riwayat tidak menyalahi 
qiyãs apabila perawinya tidak fãqih. Di antara para perawi 
yang tidak fãqih menurut Imãm Abū Hanīfah sebagai pendiri 
Mazhab Hanafi adalah Abū Hurairah, Salmãn al-Farisi, dan 
Anas Ibn Mãlik.25 Klaim yang dilayangkan oleh Imãm Abū 
Hanīfah itu tidak   lepas dari pengalamannya bergaul bersama 
mereka, meskipun ulamã` lain mengkalim mereka adalah 
orang yang fãqih.   

3. Sumber Ketiga adalah Ijmã` Para Sahabat
Secara bahasa kata ijmã` berasal dari bahasa Arab. Yaitu 

bentuk maşdar dari kata   أجمع – يجمع – إجماعا yang memiliki 
arti ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu 
atau bisa juga berarti sepakat. Sedangkan menurut istilah 

al-Mukarramah, al-Jãmi`ah al-Qurra, 1403 H), 189-190. 
25  Menurut Faruq ibn Zaid, Imãm Abū Hanīfah Sangat ketat 

dalam memberikan persyaratan kepada sunnah atau hadīth sebagai sumber 
hukum Islam. Hal ini didasarkan pada; pertama, Abu Hanifah adalah 
keturunan Persia dan bukan keturunan Arab; kedua, tempat tinggal beliau 
(Iraq) adalah sharat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat 
informasi hadīth Nabi saw., sehingga menghadapi problema yang timbul 
terpaksa menggunakan akalnya; ketiga, beliau tidak hanya menggumuli 
ilmu agama, tetapi juga pedagang yang mengembara di berbagai daerah. 
Lihat Faruq Abu Zaid, al-Sharī`ah al-Islãmiyyah bain al-Muhãfizīn wa al-
Mujãhidīn (Mesir: Dãr al-Mawãqif, t.t), 19-23.  
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adalah sebagaimana dijelaskan  Abdul Wahab Khalaf  
sebagai berikut.

َعْصٍ  ْ فيِ نْيَ  اْلُْسليِميِ َن  ميِ ْيَن  ديِ اْلُْجَتهيِ َجيِْيعيِ  َفاُق   إيِتِّ
ُحْكٍم َعَل  ُسْوليِ  الرَّ َوَفاةيِ  َبْعَد  ْالُعُصْوريِ  َن   ميِ

. ْالَوَقائيِعيِ َن  ميِ َواقيٍِع   ْ فيِ يٍّ    عيِ  َشْ
Kesepakatan semua Imam Mujtahid pada suatu masa 
setelah wafat Rasul terhadap hukum syara` mengenai 
suatu kasus.26

Para ‘ulamã`, termasuk Imãm Abū Hanīfah telah 
menjadikan bahwa ijmã` merupakan salah satu sumber 
hukum dalam Islam.27 Ia menempati urutan ketiga setelah 
all-Qurãn dan al-Sunnah. Tidak ada ‘ulamã` yang menolak 
tentang kesepakatan ijma`. Posisi ijma` sebagai sumber 
hukum ini diinspirasi oleh bunyi  surat an-Nisa (4): 59, yaitu 
sebagai berikut. 

ُسوَل الرَّ يُعوا  َوَأطيِ  َ اهللَّ يُعوا  َأطيِ آَمُنوا  يَن  الَّذيِ ا  َ َأيُّ  َيا 
وُه َفُردُّ ٍء  َشْ فيِ  َتَناَزْعُتْم  ْن  َفإيِ ْنُكْم  ميِ ْمريِ  اْلَ  َوُأوليِ 
26  Dari definisi di atas, ada beberapa point yang dapat digaris 

bawahi, antara lain semua mujtahid, artinya bahwa ijma` itu harus disepakati 
oleh semua mujtahid. Tidak ada di antara mereka yang menolaknya pada 
masa tersebut, sesudah nabi wafat, artinya pada masa Nabi masih hidup 
tidak ada yang namanya ijma`. Karena segala permasalahan hukum dapat 
dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum syara`, artinya 
kesepakatan itu hanya terbatas pada hukum amaliah (syara`) dan tidak 
masuk ke dalam ranah hukum aqidah. Lihat Ngainun Na`im, Sejarah, 85.   

27  Imãm al-‘Allãmah Zainudin Ibrahim al-Hanafi, Fath  al-
Ghaffãr., 12-13.  Lihat juga, Imam Jalãluddin al-Hanafi, al-Mughnī, 195. 
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َواْلَيْوميِ يِ  بيِاهللَّ ُنوَن  ُتْؤميِ ُكْنُتْم  إيِْن  ُسوليِ  َوالرَّ يِ  اهللَّ  إيَِل 
)59( يًل  َتْأويِ َوَأْحَسُن  َخرْيٌ  َذليَِك  ريِ  اْلخيِ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (al-Qur`ãn) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.28

 Pada lafaż ûlil amri di atas, mengandung dua 
pengertian sebagaimana yang ditafsir oleh Ibnu Abbas, 
yaitu penguasa dunia seperti raja, presiden, sultan, atau 
‘umarã` dan penguasa agama, yaitu para ‘ulamã`,  mujtahid, 
dan ahli fatwa agama. Kedua macam ūlil amri di atas wajib 
bagi umat Islam untuk menaatinya selama mereka tidak 
bertentangan dengan hukum Allah. Tidak boleh ada ijma` 
yang mukhãlafah dengan apa yang ada di dalam al-Qur`ãn 
dan al-Sunnah. Terminologi ijma` dikaitkan dengan ūlil amri 
di atas termasuk kepada point kedua yaitu mujtahid atau ahli 
fatwa yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama. 
Kesepakatan mereka terhadap hukum suatu masalah itu 
disebut ijmã` yang mengikat bagi umat Islam untuk diikuti. 

Menurut Abu Zahra sebagaimana dikutip oleh Satria 
Effendi, bahwa para ulamã’ berbeda pendapat tentang 
jumlah pelaku kesepakatan ijmã` itu dapat dianggap sebagai 
kesepakatan yang mengikat untuk diikuti. Menurut  mazhab 
Maliki, kesepakatan dianggap ijmã’ meskipun hanya berupa 

28  Kemenag RI, AL-Qur`ãn dan Tarjamahnya (Jakarta: Lajnah 
Pentashih Al-Qur`an, 1990), 128.
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kesepakatan penduduk madinah yang dikenal sebagai 
ijma’ ahli Madinah. Menurut kalangan syiah,  ijmã’ adalah 
kesepaktan para imam di kalangan mereka. Adapun menurut 
jumhur ulama ijmã’  sudah di anggap sah dengan adanya 
kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Sedangkan 
menurut Abdul Karim Zaidan, ijmã` dianggap terjadi bila 
merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid.29

4. Sumber Keempat adalah Fatwa Sahabat 
Selain sumber hukum yang telah dijelaskan di atas 

terdapat juga sumber hukum yang nomor empat yang lazim 
digunakan Imãm Abū Hanīfah dalam istinbãţ hukumnya. 
Adapun sumber hukum yang nomor empat setelah ijmã` 
adalah fatwa sahabat, yaitu pendapat sahabat Rasulullah 
saw. tentang suatu kasus dimana hukumnya tidak dijelaskan 
secara  tegas dalam al-Qur`ãn dan Sunnah Rasulullah.30     

Pendapat yang dijadikan sebagai sumber hukum oleh 
Imãm Abū Hanīfah adalah pendapat yang berbeda-beda 
di kalangan sahabat mengenai hukum-hukum tertentu 
dan bukan hasil ijmã`. Dalam hal ini Imãm Abū Hanīfah 
memilih pendapat yang dipandang paling memadai dalam 
menjawab persoalan. Dalam menetapkan pandangan 
ini sebagai prinsip penting yang dilakukan mazhabnya, 
Imãm Abū Hanīfah lebih mengutamakan pendapat para 
sahabat daripada pendapatnya sendiri.31 Meski demikian, 
ia menetapkan penalarannya dalam arti yang terbatas 

29  Sapiudin Shidiq,  Uşûl al-Fiqh  (Jakarta, Prenada Media Group, 
2011),  64

30  Satria Efendi, Ushul al-Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), 169.
31  Muhammad Yūsuf Mûsa, Tãrikh Fiqh al-Islãm (Kairo: Dãr al-

Kitãb Al-`Arabi, 1995), vol.,  3, 62. 
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dengan memilih salah satu dari pendapat para sahabat yang 
bervariasi. 

 5. Qiyãs sebagai Metode Istinbãţ Kelima
Qiyãs dalam bahasa lain dikatakan juga “analogi”. Qiyãs 

berasal dari bahasa Arab yang merupakan maşdar dari  قاس 
قياسا  – يقيس   – yang artinya mengukur dan membandingkan 
sesuatu yang semisalnya. Artinya mempersamakan cabang 
kepada pokok (taswiyãt al-far`i  ila  al-aşl).32 Qiyãs atau analogi33 
ini mengasumsikan bahwa permasalahan hukum yang 
muncul dapat dipecahkan dengan melihat preseden hukum 
sebelumnya, setelah sebelumnya melihat aspek-aspek yang 
mungkin dianalogikan. 

Sebagai mujtahid yang  rasionalis, Imãm Abū Hanīfah 
lebih mengutamakan qiyas dari pada teks-teks yang bersifat 
hipotetik. Sebuah riwayat tentang pembelaan Imãm Abū 
Hanīfah terhadap penggunaan qiyas lebih utama dari hadīth 
adalah bukti kongkrit dari semangatnya mempertahan qiyas 
sebagai sumber hukum.34 Riwayat tersebut berawal dari 

32  Jaih Mubarak, Metodologi Ijtihãd Hukum Islam (Yogyakarta: 
UII Press, 2002), 141-152.  Lihat juga Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum 
dalam Islam, terj., Ahmad Sudjono (Bandung: Al-Ma`arif, 1977), 127.  
Bandingkan dengan Imãm al-‘Allãmah Zainudin Ibrahim al-Hanafī, Fath  
al-Ghaffãr., 347.  Lihat juga, Imam Jalãluddin al-Hanafī, al-Mughnī, 254.  

33  Jumhur `ulamã`  menyatakan bahwa qiyas merupakan sumber 
hukum. Ia berada pada urutan keempat setelah Al-Qur`ãn, hadīth, dan 
Ijma`. Bagi ulama yang menjadikan qiyas sebagai sumber hukum atau 
disebut mutsbitul qiyãs, memiliki alasan yang kuat baik dari sisi nash 
maupun akal. Dalam nash al-Qur`ãn terdapat banyak ayat yang menyuruh 
agar manusia dapat menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Menurut 
Abu Zahrah sendiri tidak kurang dari 50 ayat berbicara agar manusia mau 
mengguunakan akalnya. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Uşûl..., 340-341.   

34  Imãm al-‘Allãmah Zainudin Ibrãhim al-Hanafī, Fath  al-
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tuduhan Imam Muhammad al-Baqir ibn Zainal Abidin 
kepada Imãm Abū Hanīfah yang telah mengubah agama 
kakeknya dan hadis-hadisnya dengan qiyas. Pada saat itu 
juga Imãm Abū Hanīfah memberikan tanggapan serius 
dengan rada meyakinkan Imam Muhammad al-Baqir bin 
Zainal Abidin. Adapun percakapannya seperti yang dikutip 
oleh Nasr Hamid Abu Zaid berikut.

Kemudian Imãm Abū Hanīfah mendekat ke hadapan 
Muhammad al-Baqir; aku bertanya kepadamu mengenai 
empat masalah agama, mohon dijawab: Laki-laki atau 
perempuan yang lebih lemah? Muhammad menjawab: 
perempuan. Imãm Abū Hanīfah berkata berapa bagian 
yang didapat perempuan. Ia menjawab: laki-laki mendapat 
dua bagian dan perempuan satu bagian. Imãm Abū 
Hanīfah berkata lagi  inilah ketetapan kakekmu. Andaikata 
mengubah agama kakekmu, semestinya menurut qiyas, 
laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan mendapat 
dua bagian (dalam warisan), sebab perempuan lebih 
lemah daripada laki-laki. Kemudian Imãm Abū Hanīfah 
melanjutkan pertanyaannya: mana yang lebih utama 
shalat atau puasa? Ia menjawab: yang lebih utama adalah 
shalat. Imãm Abū Hanīfah berkata: ini memang pendapat 
kakekmu. Andaikata aku mengubah pendapat kakekmu 
niscaya qiyas akan menetapkan bahwa apabila perempuan 
suci dari haidnya, akan diperuntahkan untuk mengqada` 
şolatnya dan tidak mengqadak puasanya. Kemudian Imãm 
Abū Hanīfah bertanya, mana yang najis, air kencing atau air 
mani? Ia menjawab: air kencing. Imãm Abū Hanīfah berkata: 
andaikata aku merubah agama kakekmu dengan qiyas, 
niscaya aku memerintahkan mandi besar karena kencing, 
dan berwudu` karena mengeluarkan air mani. Akan tetapi 

Ghaffãr., 347.  
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aku berlindung kepada Allah kalau aku merubah agama 
kakekmu dengan qiyas.35

Mencermati dialog singkat tersebut terdapat sebuah 
gambaran bahwa qiyas tepat menempati posisi kelima 
dari urutan metodologi istinbãţ hukum Imãm Abū 
Hanīfah. Karena pembelaan Imãm Abū Hanīfah itu 
jelas menunjukkan perbedaan yang berkisar pada urgensi 
penggunaan qiyas. Akan tetapi yang disepakati di kalangan 
fuqahã` adalah qiyas yang dapat dipergunakan manakala 
teks yang semestinya dapat diterapkan secara langsung 
ternyata tidak dapat memenuhi perkembangan realitas. 
Yang jelas dalam konteks ini ahli hadis lebih mengutamakan 
teks hadis daripada menggunakan qiyas. Ahl al-ra`yi tetap 
mempertimbangan qiyas lebih utama daripada teks hadis. 
Meskipun demikian, ahl al-ra`yi mengutamakan qiyas itu 
jika teks hadis tersebut tidak relevan lagi dengan persoalan 
yang dihadapi. Karenanya para fuqahã` rasional dalam 
mengistinbaţ hukum lebih memeilih ‘illat suatu persoalan 
daripada harus merepotkan diri untuk mencari teks yang 
relevan. Padahal teks yang dicari telah tidak berlaku lagi 
karena tuntutan zaman yang berbeda.  

Biasanya para ulama menjadikakan `illat sebagai 
patokannya. Berkaitan dengan hal ini ada analisis menarik 
yang dikumandangkan `Ᾱbid Al-Jãbiri.36 Ia menyatakan 
keterikatan umat Islam kepada qiyãs telah menyebabkan kita 

35  Nasr Hamid Abu Zaid, Imam Syafi`i  Moderatisme, Ekleltisisme, 
dan Arabisme (Yogyakarta: LkiS, 2012),  72-73. 

36  Muhamamd `Ᾱbid Al-Jãbiri, Kritik Pemikiran Islam: Wacana 
Baru Filsafat Islam terj., Burhan (Yogyakarta: Faar Pustaka Baru, 2003), 
21.  
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kehilangan daya kritis historis, karena selalu membayangkan 
masa lalu, sekarang, dan yang akan datang selalu memiliki 
karaktrstik yang sama. Oleh karena itu, ia dengan tegas 
menolak qiyãs sebagai salah satu metode ijtihad. 

Terkait dengan qiyas sebagai sumber istinbãţ hukum, 
bagi Imãm Abū Hanīfah merasa tidak penting menerima 
rumusan hukum dari murid-murid para sahabat atau tabi`īn 
apalagi dalam wilayah yang tidak memiliki bukti jelas dari 
sumber-sumber yang telah disebutkan di atas. Karena ia 
memandang dirinya setara dengan para tabi`īn dan melakukan 
ijtihad sendiri  dengan berdasar pada prinsip-prinsip qiyas 
yang telah ia bangun bersama murid-muridnya.37 Artinya, 
qiyãs yang digunakan oleh Imãm Abū Hanīfah sebagai 
pedoman istinbãţ hukum adalah qiyãs yang diproduk oleh 
dirinya sendiri bukan qiyãs yang dimaksudkan oleh para 
tabi`īn itu.   

6. Istihsãn sebagai Sumber Hukum Keenam bagi 
Imãm Abū Hanīfah
Istihsãn menurut bahasa adalah menganggap sesuatu 

itu baik.38 Sedangkan menurut istilah ‘ulamã uşūl al-fiqh 
istihsãn ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan 
qiyãs yang jãli (nyata) kepada tuntutan qiyãs yang khãfy 
(samar), atau dari hukum kullī (umum) kepada hukum  

37  Abu Amenaah Bilal Piliphs, Asal Usul Sejarah..., 90. 
38  Istihsân sendiri kemudian berarti “kecenderungan seseorang 

pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat 
lahiriah (hissiy) ataupun maknawiah, meskipun hal itu dianggap tidak 
baik oleh orang lain”. Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjâni, Al-Ta’rīfât 
(Beirut: Dãr al-Kitãb al-‘Arabi, 1405), 4. Lihat: Muhammad bin Mukrim 
Ibn Manzhur, Lisãn al-‘Arab (Beirut: Dãr Şadr, tt.),  XIII, 117.
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istithnãiy  (pengecualian) karena ada dalil yang menyebabkan 
dia memilih dan memenangkan perpalingan ini.39 

Selanjutnya pada diri mujtahid terdapat dalil yang 
mengunggulkan segi analisis yang tersembunyi, lalu ia 
berpaling aspek analisis yang nyata, maka ini disebut 
dengan istihsãn. Demikian pula apabila ada hukum yang 
pengecualian kasuistik dari hukum yang bersifat kullī 
(umum) dan menurut hukum lainya, maka ini juga menurut 
shara’ disebut dengan istihsãn. Sementara menurut Imãm 
Abū Hanīfah bahwa istihsãn didefinisikan sebagai berikut; 

رُْع ْقِدْيِر َما َجَعَلُه الشَّ   .Aاَْلَعَمُل ِبِْلْجِتَهفففاِد َوَغاِلُب الرَّْأِي ِف �فَ
    َموُْكْوًل ِإَل آرَاِئنَفففففففففففا
Berijtihad dengan segenap fikiran dalam menentukan 
sesuatu yang oleh syari’at menyerahkannya kepada 
pendapat kita.40

 B.  اِهِر الَِّذى َ�ْسِبُق لِْيُل الَِّذى َيُكْوُن ُمَعاِرًضا لِْلِقيَفففاِس الظَّ  الدَّ
َعاِم التََّأمُِّل يِفْ ْعَد إِنفْ َعاِم التََّأمُِّل ِ�ْيِه، َوبفَ ْبَل إِنفْ  إَلَْيِه ْاَلْوَهففاُم قفَ

39  Abdullah bin Ahmad bin Qudãmah al-Muqaddasi, Raudah al-
Nãżir wa Jannãt al-Munãżir (Riyadl: Universitas Muhammad bin Sa’ûd, 
1399), 162. Ahmad bin Abdul Halîm Ibn Taimiyyah, Majmû’ al-Fatãwa 
(Mekkah: Maktabah al-Nahdah al-Hadīth, 1404),  IV, 46. Lihat juga Ibrahīm 
bin Mûsa Abu Ishãq al-Shãtibi, Al-Muwãaqat fî Uşûl al-Sharī’ah (Mesir: 
Maktabah al-Tijãriyah al-Kubro, tt.), IV, 205. Bandingkan dengan Ahmad 
bin Idrīs bin Abdurrahmân al-Shonhajî Syihãbuddîn al-Qarãî, Nafais al-
Ushûl fi Syarh al-Mahshûl (Arab Saudi: Maktabah Nazzar Musthofa al-
Baz, 1998), IX, 4126. Ali bin Muhammad al-`Amidy, Al-Ihkãm fî Uşûl 
al-Ahkãm (Beirut: Dãr Al-Kutub al-‘Arabi, 1984), IV, 57.

40  Al-Sharakhşi, Uşūl al-Sharakhşi, ditahqiq oleh Abū al-Wafã al-
Afghanī (Bairut: Dãr al-Kutub al->Ilmiyyah, 2005), cet. 2, 200.
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لِْيَل اَّلِذى  ُحْكِم اْلَاِدَثِة وََأْشَباِهَها ِمَن ْاُلُصوِل َيْظَهُر َأنَّ الدَّ
ْوَقُه ِف اْلُقوَِّة َ�ِإنَّ اْلَعَمَل ِبِه ُهَو اْلوَاِجُب .َعاِرُض �فَ

Dalil yang menyalahi qiyas yang zahir yang didahului dengan 
prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, 
setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu 
hukum yang berlaku dan asas yang sama dengan itu ternyata 
dalil yang menyalahi qiyas zahir itu justru lebih kuat dan oleh 
karenanya wajib diamalkan.41  

Begitu juga menurut Al-Karkhi sendiri (seorang 
pengikut Imãm Abū Hanīfah) mendefinisikan istihsan 
sebagai:

َما ِبِْثِل  اْلَمسَألِة  َأْن َيُْكَم يِف  اْلِْنَسففاُن َعْن  ْعِدَل  يفَّ   .Cَأْن 
ْقَتِضي اْلُعُدْوَل  َحَكَم ِبِه يِف َنَظاِئرَِها ِإَل ِخَلِ�ِه الَوْجِه يفَ
.َعِن اْلَوَِّل

Berpindahnya manusia (mujtahid) dalam menetapkan hukum 
terhadap satu masalah dari hukum yang sebanding dengannya 
kepada hukum lain   karena ada alasan yang lebih kuat menuntut 
perpindahan dari hukum pertama itu.42

Tidak cukup dengan pendapat ‘ulamã` di atas, terdapat 
juga pendapatnya al-Sarakhsi dengan redaksi yang berbeda 
namun substansinya sama, yaitu al-Sarakhşi sendiri 
merumuskan istihsãn itu paling tidak mencakup empat 

41  Al-Sarakhsi, Kitab Al-Mabsūţ  (Beirut: Dãr al-Ma’arif, t.th),  
X, 145.

42  Muhammad Abu Zahrah, Uşūl al-Fiqh  (t.t, Dãr al-Fikr al-
‘Arabi, 1958),  263. Llihat juga Abdul Wahhab Khallaf, Maşãdir al-Haq 
(Dãr al-Fikr al-‘Arabi, 1987), 70.
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hal: pertama ترك القياس واألخذ مبا هو أوفق للناس (meninggalkan                          
qiyas dan mengambil hukum yang lebih sesuai dengan 
masyarakat), طلب السهولة في األحكام فيما يبتلى فيه اخلاص والعام 
(mencari kemudahan dalam hukum-hukum yang dihadapi 
orang banyak atau orang tertentu),                         األخذ بالسعة وابتغاء 
 األخذ,(mengambil   keluasan dan mencari kelegaan )     الدعة
الراحة فيه  ما  وابتغاء  mengambil yang permisif) بالسمـــــاحة   
dan memilih yang di dalamnya ada kenyamanan).43

Definisi istihsãn yang telah dirumuskan oleh Imãm Abū 
Hanīfah di atas dapat disimpulkan bahwa istihsãn itu pada 
hakikatnya dua buah qiyas. Pertama, qiyas jali yang lemah 
pengaruhnya ini disebut dengan qiyas yang sesungguhnya. 
Kedua, qiyas khafi (tersembunyi) namun pengaruhnya 
kuat, inilah yang disebut dengan istihsan, artinya qiyas yang 
diubah menjadi istihsan. Al-Sarakhsi mendefinisikan istihsan 
lebih memandang kepada tujuannya, yakni kemaslahatan 
dan kemudahan bagi manusia dalam menghadapi berbagai 
problem hidupnya. 

7. `Uruf (adat) sebagai Sumber Hukum Ketujuh 
Imãm Abū Hanīfah
Tradisi dalam bentuk hubungan kepentingan yang telah 

menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di 
tengah masyarakat merupakan salah satu metode penetapan 
hukum yang diambil dari salah satu sumber hukum Islam 
(ashal) dari uşūl al-fiqh yang menurut Sobhi Mahmasanni 
bukanlah hadith, tetapi ucapan Abdullah bin Mas`ud. 

43  Al-Sharakhsi al-Hanafi, Kitãb Al-Mabsūţ, (Beirut: Dar al-
Ma’arif, t.th),  X 145. 
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ما رآه السلون حسنا فهو عند اهلل أمر حسن.
Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, 
maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara 
yang baik.44 

Qaul ini, baik dari segi tujuan dan ibaratnya, 
menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi 
di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai 
perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik 
dihadapan Allah. Menentang adat yang dipandang baik oleh 
masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. 
Allah telah berfirman dalam al-Qur`ãn surat al-Hajj ayat 78 
yang berbunyi:

حرج. من  الدين  ىف  عليكم   ماجعل 
Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu 
dalam urusan agama  suatu kesempitan.45

Oleh karena itu, ulamã` Malikiah dan Hanafiah 
mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 
‘urf yang shahih sama dengan yang ditetapkan berdasarkan 
dalil syar`i atau dapat dikatakan sebagai diktum hukum 
yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama dengan diktum 
hukum yang ditetapkan oleh dalil-dalil syara`. Para ulama 

44 Sobhi Mahmasanni, Filsafat ……, 261. Senada dengan pendapat 
Nouruzzaman yang mengutip pandangan mazhab Maliki dan Hanafi bahwa 
urf merupakan sumber hukum Islam yang berada di luar lingkup nash. 
Nouruzzaman Shiddiqi, Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 122-123.  

45  Departemen Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahnya (Jakarta: 
CV Toha Putra, 1985), 523.
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uşul al-fiqh juga sependapat bahwa hukum-hukum yang 
didasarkan pada urf bisa berubah sesuai dengan perubahan 
masyarakat pada zaman dan tempat tertentu. Begitu juga 
ulama menyatakan bahwa urf merupakan salah satu sumber 
dalam istinbãţ hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi 
dalil sekiranya tidak ditemukan naş dari kitab (al-Qur`ãn 
dan Sunnah). Apabila suatu urf   bertentangan dengan al-
Qur`ãn dan sunnah, maka ‘urf itu ditolak.46

Imãm Abū Hanīfah menggunakan `urf  sebagai 
salah satu metode hukum yang dijadikan sumber dalam 
ijtihadnya. ̀ Urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh 
orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa 
perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia 
juga disebut adat istiadat. Sedangkan menurut istilah para 
ahli syara`, tidak ada perbedaan antara `urf dan kebiasaan. 
Maka `urf  yang bersifat perbuatan,  misalnya saling 
pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling 
memberikan tanpa ada şifãt lafżiyyah (ungkapan transaksi 
melalui perkataan).47 

Urf  tersebut terbentuk dari saling pengertian orang 
banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial 
mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompk 

46  Yūsuf Qardawī, Awãmi al-Sã`ah wa al-Murūnah fī al-Sharī`ah 
al-Islãmiyah (Kairo: Dãr at-Tawzī` wa an-Nashr al-Islãmiyah, 1996), 30-
31. Lihat juga Yusuf Qardawi, al-Ijtihãd al-Ma`ãşir Baina al-Inzibaţ wa 
al-Ifirãt (Kairo: Dãr at-Tauzī` wa an-Naşr al-Islãmiyah, 1994), vi. Lihat 
juga Imãm al-‘Allãmah Zainudin Ibrahim al-Hanafi, Fath  al-Ghaffãr., 
390.   

47  Muhammad  Sãlim Mazkūr, Madkhal Fiqh al-Islãm (Kairo, 
Dãr al-Qaumiyyah, 1964), 120.  Lihat juga, Muhammad Abū Zahrah, Uşūl 
al-Fiqh (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), 116.  Bandingkan dengan Abdul 
Wahab Khallaf, ‘Ilmu  Uşûl Fiqh (Kuwait: Dãr al-Qalãm, 1981), 418.
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elit mereka. Ini berbeda dengan ijma`, karena sesungguhnya 
ijma` terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara 
khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam 
membentuknya. 

`Urf yang lazim dijadikan sebagai sumber hukum oleh 
Imãm Abū Hanīfah sebagamana yang dianalisis oleh Abû 
Ameenah Bilal Philips adalah tradisi-tradisi lokal yang bisa 
diberi bobot hukum dalam wilayah yang tidak terdapat 
tradisi Islam yang mengikat.48 Melalui penerapan prinsip ini, 
tradisi-tradisi yang beragam  dalam budaya yang berbeda-
beda di dunia Islam menjadi sistem hukum dan secara keliru 
diklasifikasikan sebagai Islami.49 

B. Anaisis Metodologi Normatif  Istinbãţ Hukum 
Islam Imãm Abū Hanīfah dalam Menetapkan 
Anak Sebagai Subjek Hukum 
Istinbãţ50 adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-

nash yang terkandung di dalamnya dengan cara mengerahkan 
kemampuan atau potensi naluriyah. Dari nash tersebut 
terbagi menjadi dua macam, yaitu yang berbentuk bahasa 
(lughãwiyah) yang biasa disebut lafżiyah dan ada kalanya 
tidak berbentuk bahasa, yang biasa disebut maknãwiyah. 
Selanjutnya istilah istinbãţ hukum Islam adalah upaya 

48  Abu Ameenah Bilal Philips, Asal Usul dan Perkembangan, 91. 
49  Muhammad Muşţafa Shalabi, al-Madkhal fi at-Ta`rīf bi al-Fiqh 

al-Islãmi (Beirut: Dãr an-Nahdah al-Arabiyyah, 1969), 175-176. 
50 Kata istinbaţ berarti penemuan, penggalian, pengeluaran (dari 

asal). Hukum yang dimiliki masyarakat Indonesia  mempunyai arti hukum, 
peraturan dan kekuasaan. Jadi secara bahasa istinbãţ hukum adalah 
mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya. Asmuni Abdur Rahman, 
Metode Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 1. 
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seseorang ahl al-fiqh dalam menggali hukum Islam dari 
sumber-sumber yang terkandung dalam al-Qur`ãn melalui 
kajian tekstual (lughawiyah) dan kontekstual (maknawiyah).51 
Jadi, konsideran istinbaţ hukum Imãm Abū Hanīfah adalah 
upaya atau usaha yang dilakukan ‘ulamã` Mazhab Hanafi 
termasuk Imãm Abū Hanīfah dalam menggali hukum 
Islam dengan cara-cara tertentu dari sumber aslinya, yaitu 
al-Qur`ãn dan Sunnah. 

Metode istinbãţ hukum Islam Imãm Abū Hanīfah dapat 
didefinisikan secara istilah sebagaimana yang dinyatakan 
oleh Abdul Wahab Ibrahim Sulaiman adalah cara-cara yang 
dilakukan oleh  fuqahã`, yaitu  Imãm Abū Hanīfah dalam 
menggali hukum Islam lewat kaedah-kaedah dasar dengan 
menunjukkan bukti-bukti dari al-Qur`ãn,52 kemudian ia 
berusaha menganalisis secara cermat dan sempurna dengan 
cara melihat adanya keterkaitan antara kaidah-kaidah dan 
bukti-bukti yang telah disebutkan. Hasil analisis tersebut 
sebagai bukti ketetapan yang telah dijadikan kaedah.    

Berbicara istinbãţ hukum Islam yang diprakarasai oleh 
Imãm Abū Hanīfah sama artinya membahas konsep ijtihad 
yang dilakukannya, sahabat dan murid-muridnya yang 
sealiran. Karena ijtihad merupakan aktivitas yang wajib 
dilakukan oleh mujtahid dalam proses istinbaţ hukum tentang 
problematika kehidupan yang sedang mereka hadapi. Secara 
etimologi, kata “ijtihad” berasal dari kata “jahada” yang 

51v Sutrisno RS, Nalar Fiqh Gus Mus (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 
2012), 12-13. 

52  Abd al-Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, al-Fikri al-Uşulliy 
Dirãsãt Tahliliyãt Naqdiyyãt (Jeddah: Dûr al-Shuruq, 1983), 61. Lihat 
juga Khudairi Biek, Uşūl al-Fiqh (Beriut: Dãr al-Fikr, 1981), 5.  
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berarti seseorang telah mencurahkan segala kemampuannya 
untuk memperoleh sesuatu.53 Memperoleh sesuatu tentu 
membutuhkan kesungguhan dan kesanggupan. Dari sudut 
ini, ijtihad berarti suatu upaya mencurahkan kemampuan, 
kesanggupan, dan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu.54 
Pemaknaan ijtihad dengan arti bersungguh-sungguh dapat 
dijumpai dalam hadīth Nabi riwayat Ibn ‘Abbãs55 dan 
‘Ᾱ’ishah.56

Secara terminologi, ijtihad berarti mencurahkan 
(badhl) kemampuan untuk memperoleh hukum shara’ amali 
dengan cara melakukan istinbaţ57 atau mengerahkan (istifrãgh) 
segala kemampuan dalam mencari hukum shara’ yang 
bersifat żannī sehingga seseorang merasa tidak sanggup 
lagi mengupayakannya lebih dari itu.58 Artinya, ijtihad 
harus dilakukan dengan mencurahkan segala kemampuan 

53 Muhammad Sayid Tanţawī, ijtihãd dalam Teologi Keselarasan 
ter. Nazim Zuhdi dan Mieke Sulistiyoroni (Surabaya: JP Books, 2004), 3. 

54 Lihat. Ibn Manzûr, Lisãn al-’Arab, 4 (Mesir: Dãr al-Mişriyah, 
tt.), 107-109. Lihat pula. Luis Makhlûf, al-Munjīd fī al-Lughah wa al-
A’līm (Beirut: Dīr al-Mashrīq, 1986), 105-106.

55 Ibn ‘Abbãs meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, “Dan pada 
waktu sujud, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdo’a karena dengan 
demikian do’a Anda layak untuk dikabulkan.” Abi Husayin Muslim bin 
al-Hâjjãj al-Nayshabûrī, Şahīh Muslim, Vol. 1. Tahqīq Muhammad ‘Abd 
al-Bãqi’ (Beirut: Dãr al-Kutub al-’Ilmiyah, 1992), 148. 

56 Dalam riwayat <Ᾱ>ishah disebutkan, «Rasul Allah saw. 
bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir (di bulan Ramadân), tidak 
sebagaimana biasanya pada hari-hari lainnya.” Lihat. Abû ‘Îsã Muhammad 
bin Surah, al-Jãmi’ al-Şahīh Sunan al-Turmûzî, 3 (Beirut: Dãr al-Fikr, tt.), 
161.

57 Lihat. al-Shawkãnī, Irshãd al-Fuhūl ilã Tahqīq al-Haq min ‘Ilm 
al-Uşūl (Beirut: Dãr al-Kutub al-’Ilmiyah, 1994), 370.

58 al-Amidī, al-Ihkãm fî Uşûl al-Ahkãm, Tahqīq Muhammad al-
Jamīl, 4 (Beirut: Dãr al-Kutub al-Arabī, 1986), 162. 



200

(intelektualitas) secara sungguh-sungguh dalam memahami 
hukum suatu peristiwa yang belum ada ketentuannya dalam 
sumber otoritatif  Islam yakni al-Qur’ãn dan al-Hadīth. 
Dengan kata lain, ijtihad bermakna pengerahan (al-badhl 
wa al-istifrãgh) segala upaya yang mungkin dilakukan secara 
sadar dan sungguh-sungguh untuk mencari dan menilai 
suatu hukum yang belum tertuang dalam sumber utama 
hukum Islam (al-Qur’ãn dan al- Hadīth). 

Memaknai ijtihad tidak hanya sekedar pengerahan nalar 
dalam bidang hukum Islam saja, tapi harus di semua aspek 
keilmuan. Karena kemajuan suatu negara dapat dicermati 
dari indikasi usaha ijtihad para mujtahid pada masing-masing 
ranah keilmuan. Statemen ini menjadi nampak benarnya 
ketika makna ijtihad itu ditunjukkan oleh Harun Nasution. 
Ia mendefinisikan ijtihad sebagai pencurahan segala daya 
upaya oleh seorang mujtahid dalam mengembangkan dan 
menggali suatu pemahaman baik dalam bidang teologi, 
politik, tasawuf, filsafat, dan fiqh.59   

Lain halnya dengan pengertian ijtihad yang dicetuskan 
oleh Fazlur Rahman. Ia mendefinisikan ijtihad karena 
didasarkan pada aspek kebaruan metodologi jika persoalan 
yang dihadapi masyarakat itu betul-betul persoalan baru 
yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun definisi 
ijtihad menurutnya adalah sebagai upaya untuk memahami 
suatu teks atau preseden yang relevan di masa lampau yang 
berisi suatu aturan, atau untuk mengubah aturan tersebut 
dengan memperluas, membatasi, atau memodifikasinya 

59 Harun Nasution, «Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam», dalam 
Jalaluddin Rahmat, ed. Ijtihad dalam Sorotan (Bandung: Mizan, 1998), 112.  
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sehingga situasi baru dapat diselesaikannya dengan solusi 
yang baru pula.60   

Berkaitan dengan pengertian ijtihad yang telah 
dideklarasikan oleh pemikir muslim di atas setidaknya dapat 
memberikan inspirasi penting bagi setiap pemerhati hukum 
Islam untuk memahami ijtihad sesuai dengan masing-
masing sikon yang sedang dihadapi. Apalagi pengertian 
ijtihad itu disandarkan kepada salah seorang tokoh maka 
pengertian ijtihad itu diarahkan pada usaha maupun cara 
tokoh tersebut dalam menempuh ijtihad. Karena itu, ijtihad 
yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu usaha keras 
yang dilakukan oleh Mazhab Hanafi dengan mencurahkan 
segala kemampuan dan kesanggupan untuk menemukan 
sesuatu yang belum ada dalam al-Qur`ãn maupun Sunnah. 

Pekerjaan mujtahid dengan cara mencurahkan segala 
kemampuan merupakan usaha keras yang tidak hampa 
dari elemen-elemen penting di dalamnya. Termasuk 
memaksimalkan akal pikiran dalam menemukan persoalan 
fiqhiyyah yang sedang dihadapi. Akal bagi Imãm Abū 
Hanīfah merupakan unsur terpenting yang tidak boleh 
renggang dari seorang mujtahid. Apalagi tujuan ijtihadnya 
itu dimaksudkan dapat mendatangkan nilai kemaşlahatan 
dan menolak unsur kemudaratan bagi semua kalangan. 
Karenanya,  kemajuan  yang diraih oleh umat muslim pada 
masa Abū Hanifah, seperti dinobatkannya sebagai Mazhab 
Resmi Negara pada masa pemerintahan antara Baniy  
Umayyah dan Abbãshiyah. Semua itu, menjadi salah satu 

60 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an 
Intellectual Tradition (Chicago and London: University of Chicago Press, 
1982), 8.
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bukti konkret bagi Imãm Abū Hanīfah dalam melakukan 
ijtihad dengan menegdepankan akal sebagai salah satu 
metodologi. Artinya, bahwa Mazhab Hanafi sangat 
menghormati wacana otonomi  akal sehingga tidak heran 
kalau kemudian ia disebut-sebut ahl al-ra`yu (rasionalitas).

Wacana otonomi nalar dalam Islam sesungguhnya 
tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan penalaran (al-ra’yu)61 
dalam pemikiran keislaman, terlebih lagi dalam pemikiran 
hukum Islam. Dalam literatur hukum Islam sering dijumpai 
pembahasan tentang ijtihad yang selalu diawali atau diikuti 
dengan pembahasan tentang penalaran (al-ra’yu).62 Hal 
ini menunjukkan bahwa penalaran dalam hukum Islam 
menempati posisi yang sangat penting dalam proses 
ijtihad. Secara umum para sarjana hukum Islam terkadang 
mengartikan “ra’yu” sebagai metode ijtihad, bagian dari 
ijtihad, bahkan ada yang mengatakan bahwa ra’yu yang 
digunakan oleh para sahabat dalam mengistinbaţkan hukum 
berarti ijtihad itu sendiri, 63  baik dalam memahami al-Qur’ãn, 
al-Sunnah, dan lainnya. Muşţafã ‘Abd al-Razīq menyatakan 
bahwa al-ijtihad, al-ra’yu, al-qiyãs, dan al-istihsãn mengandung 
arti yang sama,64 atau dalam ungkapan imãm al-Syafi’ī al-

61 Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam (Jakarta: UI-
Press, 1986), 73. 

62 Syarifuddin, Ushul Fiqh, 2, 102. 
63  Sayyid Muhammad Mûsâ Tawanâ, al-Ijtihãd wa Madâ Hãjatunã 

Ilayhi fī Hadhâ al-Aşr (Kairo: Dãr al-Kutub al-Hadīthah, tt), 127-131. 
Baca. Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, ter. Agah Garnadi 
(Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 103-143.

64  Muşţafâ ‘Abd al-Razīq, Tamhīd Li Tãrikh al-Falsafah al-
Islãmīyah (Kairo: t.tp.,1959), 138. Bandingkan. Tantawi, Ijtihad dalam 
Sorotan, 23-44. 



203

ijtihad wa al-qiyãs humã ismãni li ma’nan wãhīd,65 (ijtihad dan 
qiyãs mengandung makna yang sama). Dengan demikian, 
dapat ditarik suatu pemahaman bahwa penalaran (al-ra’yu) 
pada prinsipnya identik dengan ijtihad,66 atau dengan kata 
lain bahwa kata “ra’yu” dapat disamakan pengertiannya 
dengan ijtihad.67

Sebagai aliran ahl al-ra`yi (rasional), terkecuali Imãm Abū 
Hanīfah dalam melakukan ijtihad tidak pernah lepas dari 
teknis-teknis ijtihad yang dilakukan para sahabat Rasulullah 
sebelumnya. Teknis tersebut lazim disebut sebagai metode 
ijtihad pokok. Sementara ada juga metode ijtihad tambahan 
yang lazim digunakan  Mazhab Hanafi pada ranah sasaran 
hukum Islam yang belum pernah dijadikan sebagai lahan 
produk hukum Islam oleh ‘ulamã`-’ulamã` sebelumnya. 
Metode pokok ini rata-rata digunakan oleh ‘ulamã-‘ulamã 
mazhab dalam melakukan ijtihad. Perbedaannya terletak 
pada tataran penyelesaian persoalan hukum yang tidak bisa 
selesai oleh metode ijma`. Di sinilah kemudian para ‘ulamã` 

65  al-Shãfi>ī, al-Risãlah (Ttp.: Dãr al-Fikr, tt.), 477.
66  Amir Syarifuddin, Uşūl Fiqh, 2, 106. 
67  Pengidentikan kata “ra’yu” dengan kata “ijtihad” dapat 

ditemukan misalnya ketika ‘Abd al-Wahab Khallãf memberi makna 
“ra’yu” dan mengaitkannya dengan kata “ijtihad”. Menurut Khallâf, “al-
ra’yu” adalah pengerahan nalar (akal) dan pemikiran dengan satu atau 
beberapa sarana, dimana shara’ (hukum Islam) mengantarkannya kepada 
petunjuk (Allah) dalam menggali (istinbâţ) ketentuan hukum yang tidak 
ada naş-nya. Atas dasar pemaknaan “ra’yu” seperti ini, Khallãf kemudian 
merumuskan suatu konsep ijtihad yang disebutnya dengan “ijtihad bi al-
ra’yi” yaitu kesungguhan usaha untuk mencapai (mendapatkan) kepastian 
hukum suatu peristiwa yang tidak ada ketentuannya dalam naş dengan 
berpikir dan menggunakan beberapa sarana yang ditunjukkan oleh shara’ 
untuk menentukan hukum sesuatu yang tidak ada naş-nya. Khallãf, 
Maşãdir al-Tashrī’, 7. 
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melakukan ijtihad sendiri seperti yang dilakukan oleh Imãm 
Abū Hanīfah sebagai pendiri Mazhab Hanafi. Adapun 
metode ijtihad pokok itu seperti yang diungkapkannya 
sebagai berikut.    

َلْ َفَم  َوَجْدُتُه،  إيَِذا  اهلليِ  َتابيِ  بيِكيِ آُخٌذ   ايِنِّى 
َواْلثَاريِ اهلليِ  َرُسوليِ  ةيِ  بيُِسنَّ َأَخْذُت  فيِْيهيِ  ْدُه   َأجيِ
. الثَِّقاتيِ ى  َأْيديِ فيِ  فيِْشُت  الَّتىيِ  َعْنُه  احيِ  حَّ  الصِّ
اهلليِ َرُسْوليِ  ةيِ  ُسنَّ َو  اهلليِ  َتابيِ  كيِ  ْ فيِ ْد  َأجيِ َلْ  َذا   َفإيِ
َأْصَحابيِهيِ بيَِقْوليِ  َأَخْذُت  َم  َسلَّ َو  َعَلْيهيِ  اهلليِ   َصلَّ 
َعْن َأْخُرُج  َل  َثمَّ  ْئُت  شيِ َما  بيَِقْوليِ   َأَخْذُت 
ْمُر اْلَ إيِْنَتهَى  َذا  َفإيِ ْم،  هيِ َغرْييِ َقْوليِ  إيَِل  يِْم   َقْوليِ
)َعَدَد ْالََسيَّبيِ  َواْبنيِ  ْعبيِْي  َوالشَّ ْيميِ  إيِْبَراهيِ  إيَِل 

إيِْجَتَهُدْوا… َكَم  ُد  َفَأْجَتهيِ َجاًل(  ريِ
Sesungguhnya aku (Imãm Abū Hanīfah) merujuk kepada al-
Qur’ãn apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam 
al-Qur’ãn, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah saw dan 
athãr yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqah. 
Apabila aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur’ãn dan sunnah 
Rasulullah, aku merujuk kepada qaul sahãbat, (apabila sahabat 
ikhtilãf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang 
kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu 
ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat 
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Ibrahīm, al-Sha’bi dan ibnu Al-Musayyab, serta yang lainnya, 
aku berijtihad sebagai mana mereka berijtihad.68

Pernyataan Imãm Abū Hanīfah di atas setidaknya 
memberikan gambaran yang jelas bahwa metode ijtihadnya 
sesuai urutan yang telah dilakukan oleh para sahabat 
Rasulullah, yaitu al-Qur`ãn, Sunnah, fatwa şahãbat (ijma`), 
qiyãs, istihsãn, dan `urf. Artinya, setiap menyelesaikan 
persoalan hukum apakah terkait dengan ibadah maupun 
mu`ãmalah,  Imãm Abū Hanīfah selalau merujuk terlebih 
dahulu kepada al-Qur`ãn, jika tidak ditemukan barulah 
kemudian mencarinya di sunnah dan ijma`. Jika tidak ada 
sama sekali dalam ijma` maka barulah ia melakukan ijtihad 
sendiri dengan menggunakan metode qiyãs, istihsãn, dan 
`urf. Kalaupun tidak bisa diselesaikan dengan ketiga metode 
tersebut, ia menggunakan metode tambahan, yaitu; dilalah 
lafaz umum (‘am) adalah qath’iy seperti lafaz khaş, pendapat 
sahabat yang “tidak sejalan” dengan pendapat umum adalah 
bersifat khusus, banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti 
lebih kuat (rajih), adanya penolakan terhadap mafhūm (makna 
tersirat) syarat dan sifat. Apabila perbuatan rawi menyalahi 
riwayatnya yang dijadikan dalil adalah perbuatannya bukan 
riwayatnya, mendahulukan qiyãs jali atas khabar ahad yang 
dipertentangkan, dan terakhir menggunakan istihsãn dan 
meninggalkan qiyãs apabila diperlukan.69

Kaitannya dengan semua itu, Imãm Abū Hanīfah 
banyak menghasilkan produk-produk hukum ekonomi 

68 Abdullah Muşţafa al-Maraghi, Fathu al-Mubīn fī Ţabaqãt al-
Uşuliyyīn, ter., Husain Muhammad (Yogyakarta: LPSM, 2001), 74.

69  Khudhari Bik,Tarikh al-Tasyri’ al-Islami,terj. Faizal el Muttaqin 
(Semarang;Penerbit Daru Ihya Indonesia,tanpa tahun), 408.
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syari`ah (mu`ãmalah) meskipun banyak kontradiktif  dengan 
pandangan mayoritas ‘ulamã mazhab. Hal itu terjadi 
karena didasarkan oleh banyak faktor, tak terkecuali faktor 
perbedaan metode istinbãţ hukum yang digunakan. Misalnya 
penetapan kriteria anak dan kedudukannya sebagai subjek 
hukum dalam transakasi mu`ãmalah.

Jumhur ‘ulamã` telah sepakat bahwa manusia adalah 
makhluk yang diciptakan Allah untuk bertugas sebagai 
subjek dalam segala hal atau dalam persi al-Qur`ãn 
menyebutnya sebagai khalīfah fī al-Ard.70 Karenanya tidak 
ironis kalau mayoritas imãm mazhab mendudukkannya 
sebagai hamba Allah yang memiliki hak dan kewajiban 
sama antara satu dan lainnya di dunia. Ibaratnya seluruh 
manusia tanpa kecuali memiliki kecakapan hukum dalam 
menerima maupun melaksanakan taklīf hukum. Namun, 
untuk mencapai kedewasaan harus melawati tahapan-
tahapan penting sesuai dengan fitrah kehidupannya agar 
dapat dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum 
(sebagai subjek hukum). 

Para imam mazhab berbeda persepsi terhadap kelayakan 
anak pada masing-masing tahapan itu untuk diklaim sebagai 
subjek hukum yang sempurna. Artinya masing-masing 
‘ulamã` berbeda dalam meletakkan anak sebagai orang yang 
ahli dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang 

70  Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa 
Psikologi dan Pendidikan (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1995), 4. Bandingkan 
dengan Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar-Ruz 
Media, 2006), 89-90. Menurt kebiasaannya kata khalifah selalu dimaknai 
sebagai kepala Negara seperti yang diungkapkan oleh Dawam Raharjo 
bahwa khalifah adalah kepala negara atau pemerintahan. Lihat M. Dawam 
Raharjo, Ensiklopedi al-Qur`an, cet.1 (Jakarta: paramadina, 1996), 353. 
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dilakukannya. Karena itu, tidak heran jika masing-masing 
‘ulamã` mazhab memberikan pernyataan yang berbeda 
dalam menetapkan kondisi keahlian anak dalam hukum. 
Ada yang mengukur kedewasan melalui tanda-tanda fisik 
dan ada juga yang melihat dari tanda-tanda kemampuan 
akalnya dalam melaksanakan aktivitasnya. 

Dalam transaksi mu`ãmalah para ‘ulamã` mazhab 
menyepakati bahwa  ukuran kedewasaan seorang anak 
lazim diukur dari balighnya. Namun Imãm Abū Hanīfah 
sebagai pendiri mazhab rasional memandang anak dari 
tahapan tamyiz sampai tahapan dewasa mendapat perlakuan 
yang sama dalam hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari 
pernyataannya dalam beberapa jenis transaksi mu’ãmalah 
mulai dari pertukaran (buyû`, murabahah, salãm, istisnã`, dan 
ijãrah), akad kerja sama (shirkah, muzara`ah, dan mudãrabah), 
dan pemberian kekuasaan kepada orang lain (wakãlah, 
kafãlah, dan hiwalah). 

Nampaknya Imãm Abū Hanīfah dalam persoalan 
ini menetapkan keabsahan anak tamyiz sebagai subjeknya 
melalui sumber al-Qur`ãn dengan metode lafaż żahir.71 Ia 
menetapkan keabsahan anak tamyiz yang berakal didasarkan 
pada bunyi teks hadith yang menjelaskan bahwa anak berusia 
antara 7 sampai di bawah 15 tahun harus beribadah dan 

71 Menurut Jumhur ‘ulamã` bahwa lafaż żahir adalah sesuatu 
lafaż yang masih bisa menerima kemungkinan yang lain dalam muatan 
dalalahnya. Sedangkan menurut ‘ulamã`Hanafiyah  adalah lafaz yang 
menunjukkan pada suatu arti yang jelas, tetapi yang dimaksudkan bukanlah 
sebagaimana yang tercantum dalam konteks term ataupun proposisi yang 
disebutkan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Uşûl, 93.  Lihat Mukhtar 
Yahya dkk, Dasar dasar Pembentukan, 179.  
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dipukul kalau ia meninggalkannya. Adapun hadith dimaksud 
adalah sebagai berikut.

ُمُروا َم:  َوَسلَّ َعَلْيهيِ  اهلُل  َصلَّ  يِ  اهللَّ َرُسوُل   َقاَل 
نيِنَي، سيِ َسْبعيِ  ْبَناُء  َأ َوُهْم  َلةيِ  بيِالصَّ  َأْوَلَدُكْم 
ُقوا َوَفرِّ َعْشٍ  ْبَناُء  َأ َوُهْم  َعَلْيَها،  ُبوُهْم   َواْضيِ

. عيِ اْلََضاجيِ فيِ  َبْيَنُهْم 
Rasulullah saw. bersabda: suruhlah anak-anakmu melakukan 
shalat di waktu dia berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka 
kalau sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat 
tidur di antara mereka (maksudnya antara anak laki-laki dan 
perempuan).72 

Dari żahir lafaż hadith tersebut dijelaskan bahwa anak 
yang berusia tujuh  sampai sepuluh tahun sudah tidak bisa 
diragukan lagi untuk diklaim sebagai anak yang mumayyiz. 
Karena dalãlahnya dengan penyebutan angka tujuah dan 
sepuluh mengindikasikan tidak lagi membutuhkan makna 
lain. Imãm Abū Hanīfah mengartikan żahir lafaż ini bukan 
didasari oleh pemaknaan secara lafżi saja, tetapi  menurutnya 
harus memperhatikan makna lain di dalamnya sehingga 
dalam istinbãţ hukumnya tidak menimbulkan rasa keraguan-
raguan. Misalnya syarat lain yang membuat sah anak 
mumayyiz menjadi subjek transaksi adalah jika kemampuan 
akal yang disandangnya dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatan akad yang dilakukannya. 

72   Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Sunan Abu Daud (t.tp.: 
Dãr al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.t.).
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Selain metode żahir lafaż, Imãm Abū Hanīfah juga 
menggunaan żahir naş dalam mengklaim keabsahan 
anak mumayyiz sebagai subjek hukum dalam transaksi 
mu’ãmalah. Menurutnya, naş itu adalah term yang dalãlahnya 
(petunjuknya) sesuai dengan konteks proposisinya.73 Term 
tujuh dan sepuluh dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa 
usia tamyiz itu hanya pada kisaran usia 7 sampai 10 tahun 
saja bukan yang lainnya. Maksudnya anak dalam kisaran 
usia tamyiz itu adalah antara usia 7 sampai 10 tahun. Meski 
demikian, usia anak 8 dan 9 tahun termasuk juga bagian dari 
hasil istinbãţ hukum Imãm Abū Hanīfah dalam menetapkan 
anak sebagai subjek hukum dalam transaksi mu`ãmalah. 

Begitu juga nampanya Imãm Abū Hanīfah tidak luput 
dalam menggunakan lafaż mufassar sebagai alat menetapkan 
keabsahan anak sebagai subjek hukum transaksi mu`ãmalah. 
Menurutnya bahwa mufassar adalah lafaż yang menunjukkan 
makna tertentu pada struktur kata dari dalil lain yang boleh 
jadi menjelaskannya. Artinya bahwa term mufassar menjadi 
tidak mutlak karena masih memerlukan term lain sebagai 
penyempurna pengertiannya. Adapun relevansinya dengan 
hadith di atas adalah usia anak 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) 
tahun itu, bukan satu-satunya syarat untuk menyempurnakan 
keabsahan anak dalam melakukan transaksi mu`ãmalah 
melainkan  kemampuan akal menjadi  syarat lain yang tidak 
bisa dinafikan oleh para mujtahid dalam melakukan istinbãţ 
hukum terhadap anak usia tamyiz sebagai subjek transaksi 
mu`ãmalah.

73 Lihat Muhammad Abu Zahrah, Uşul ..., 93. Lihat juga 
Muhammad al-Khudaeri Biek, Uşul al-Fiqh (Beirut: Dãr al-Fikr, 19810), 
129-30. 
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Sebagai aliran rasional, Imãm Abū Hanīfah tidak selalu 
menggunakan rasio sebagai alat istinbãţ hukum, buktinya 
ketika menyentuh ranah tekstual baik dari al-Qur`ãn, al-
Sunnah, dan Fatwa Sahãbat (ijmã`), ia terbuka dengan 
bunyi teks yang sudah jelas dalãlah lafażnya. Artinya jika 
menyelesaikan persoalan yang bisa diselesaikan dengan 
bunyi teks dari tiga sumber hukum Islam tersebut, ia tidak 
bersusah payah untuk menguras kepala dalam menemukan 
istinbãţ hukum yang ia hadapi dan tidak segan menjadikannya 
sebagai rujukan yang kuat. Karena itu, nampak ijtihad yang 
dihasilkannya itu tetap bermuara pada nuansa teks.

Menurut Imãm Abū Hanīfah,  Sunnah sebagaimana 
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya merupakan 
sumber hukum kedua setelah al-Qur`ãn. Namun, dalam 
penggunaannya berbeda dengan pendapat-pendapat fuqahã` 
lainnya. Imãm Abū Hanīfah lebih melihat sunnah-sunnah 
mutãwatirah yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan 
subjek hukum dalam transaksi mu`ãmalah. Misalnya hadith 
yang menjelaskan tentang hilangnya tanggung jawab/
beban dari seseorang yang tidur sampai ia bangun, orang 
kecil sampai ia bermimpi, dan orang gila sampai ia sadar. 
Hadith ini bagi para fuqahã` tak terkecuali Imãm Abū 
Hanīfah selalu dijadikan sebagai dasar penetapan hukum 
anak sebagai subjek hukum.74 Karena hadis ini merupakan 
hadith yang mutawatir diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud, 
dari Ali dan Umar ra. 

Di samping itu dari sisi ishãrat teksnya menjelaskan 
bahwa orang yang tidak berakal maka tidak akan memahami 

74  Zuahili, usul, 159.
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apa yang dikerjakannya. Misalnya anak-anak tidak sah 
dijadikan sebagai subjek hukum dalam transaksi mu`ãmalah  
jika dalam melakukan proses transaksi tidak memahami 
sedikitpun mengenai jenis, bentuk, dan model transaksi 
yang dilakukannya. Sementara jalan untuk memahami 
segala bentuk transaksi oleh subjek transaksi itu dilihat 
dari segi tingkat kemampuan akalnya. Tidak ada artinya 
memiliki persyaratan yang mendukung keabsahan transaksi 
yang dilakukan oleh subjek transaksi, sementara syarat lain 
yang sangat penting tidak ada maka tetap saja perbuatan 
transaksinya menjadi nihil. 

Misalnya seorang mukallaf tidak berakal, orang baligh 
tidak mampu melakukan serta mempertanggubngjawabkan 
transaksi yang dilakukannya, orang yang berusia 18 sampai 
20 tahun ke atas tetapi sering lupa terhadap aktivitas yang 
dilakukannya. Maka dalam konteks ini penetapan akal 
sebagai dasar untuk mengukur kemampuan anak sebagai 
subjek transaksi seperti yang telah lama dideklarasikan oleh  
Imãm Abū Hanīfah menjadi suatu metode ijtihad yang tidak 
bisa ditawar-tawar lagi.  

Kebutuhan Imãm Abū Hanīfah terhadap teks dalam 
menetapkan anak sebagai subjek hukum di atas setidaknya 
dapat diklaim sebagai aliran yang menggunakan paradigma 
fiqh formalistik-tekstual, 75 yaitu dalam memberikan jawaban 

75  Paradigma fiqh formalistik-tekstual lazim dsebut di kalangan 
Nahdatul ‘Ulamã`sebagai nalar fiqh ideologis. Dimana pola istinbaţ hukum 
selalu terikat dengan hasil ijtihad mazhab mutabarah. Artinya segala 
persoalan yang dihadapi oleh aliran ini lazim menyelesaiaknnya dengan 
pencarian ketat terhadap teks-teks yang telah disepakati oleh ‘ulamã`yang 
dianggap mu`tabarah. Lihat Ahmad Arifi, Pergualatan Pemikiran Fiqh 
“Tradisi” Pola Mazhab (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 269. 
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terhadap persoalan keagamaan termasuk penetapan 
keabsahan anak sebagai subjek hukum dalam transaksi 
mu`ãmalah lazim dari ayat al-Qur`ãn, Sunnah, dan Ijma` 
menjadi dasar maupun rujukannya serta  aspek tekstualitas 
dinampakkan dengan menggunakan pendekatan lughawiyyah 
(kebahasaan). 

Fenomena metodologis itu setidaknya dapat menggugat 
semangat Jhon Elfosito  menamakannya sebagai pola 
fiqh modernist scripturalism76  adalah tipe atau pola gerakan 
yang menamakan dirinya kelompok modern. Pola ini 
menggunakan pemahaman keagamaan secara tekstual 
dari ajaran-ajaran suci. Lebih jauh, kelompok ini terpaku 
pada pemahaman doktrin secara tekstual dengan merujuk 
naş secara redaksional, tidak pada inti ajaran yang menjadi 
maqaşid al-syari’ah. 

Dengan demikian, signifikansi dari dunia teks tidak bisa 
dilepaskan dari penalaran mujtahid meskipun Imam Abu 
Hanifah penganut aliran rasional. Identitas pemikirannya 
telah melahirkan pendukung teks agar tetap dipergunakan 
sebagai alat istinbãţ hukum Islam. Munculnya sosok seorang 
Abīd al-Jãbiri di era kontemporer dengan teori bayãni-nya 
setidaknya menjadi pesan berharga bagi pemikir hukum 
Islam di masa akan datang untuk tetap menjadikan teks 
sebagi alat istinbaţ. 

Karena epistemologi bayãnī menegaskan, keilmuan 
Islam hanya dapat dianalisis dengan merujuk kepada teks 

76  John L. Esposito (ed), The Oxford Encyclopedia of The Modern 
Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995), 14.
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(naş).77 Tetapi rujukan teks bukan seperti yang dipelopori 
oleh kaum fundamentalisme yang menggunakan teks tanpa 
adanya pertimbangan nalar sebagai alat penting untuk 
ijtihad.78Artinya,  bahwa pengetahuan hukum Islam hanya 
akan dapat ditemukan apabila kembali kepada sumber pokok 
(uşūl). Yakni kembali kepada naş-naş (teks). Teks (naş) dalam 
konteks uşûl fiqh adalah naş al-Qur’ãn dan al-Sunnah dengan 
pertimbangan; pertama, berpegang pada redaksi teks (lafadż), 
tentunya dengan merujuk kepada kaedah bahasa Arab, 
seperti ilmu nahw, ilmu şaraf sebagai pisau analisisnya, dan 
kedua, berpegang pada makna teks dengan menggunakan 
logika sebagai basis penalaran.  

77 Muhammad ‘Ᾱbid al-Jãbiri, Bunyãh al-Aql al-Arab, (Beirut: 
Markaz al-Tsaqafi, 1991),530.

78 Penting dicatat, secara akademis, karakter fundamentalisme 
identik dengan perilaku taqlid, memusuhi aqal, anti dengan penafsiran 
yang sifatnya metafor, ta’wil dan penggunaan qiyas serta menarik diri dari 
masa kini dan membatasi diri pada penafsiran literal nash. Adapun ciri-
ciri umumnya (dalam tradisi Barat) adalah sebagai berikut (a).stagnan, 
menolak menyesuaikan diri, menolak pertumbuhan dan perkembangan 
dalam masyarakat riel; (b) kembali pada masa lalu dan menisbatkan diri 
kepada warisan lama, dan; (c) tidak toleran, mengisolasi diri, kebekuan 
mazhab melawan dan membangkang. Dalam tradisi Islam karakter 
Fundamnetalisme dicirikan sebagai berikut; (a) mereka yang digerakkan 
oleh kebencian yang besar kepada Barat; (b) mereka bersikeras 
mengembalikan peradaban Islam masa lalu dengan membangkitkan 
romantisisme masa lalu; dan (c) mereka bertujuan mengaplikasikan syariat 
Islam secara sempurna Keyakinan kuat bahwa Islam adalah perpaduan 
antara agama dan negara, masa lalu yang bukan menjadi tujuan, tetapi 
penuntun pada masa depan, mereka bukan konservatif tapi orang-orang 
revolusioner. http://fai-unisma-malang.blogspot.com/2009/12/gerakan-
fundamentalisme-dalam-dunia.html. Lihat juga al-Qardlãwã, “al-Şahwah 
wa Kayfa Tufham al-Islãm?” dalam al-Ba’th al-Islãm (Juli, 1988), 55.



214

Selain paradigma tekstual,  Imãm Abū Hanīfah juga 
menganut aliran kontekstual.79 Menurut J. Colson pola pikir 
kontekstual itu disebut socio-historical approach.80 Karena itu, 
untuk menyelesaikan kasus-kasus kemasyarakatan dengan 
menggunakan al-Qur`ãn, Sunnah, dan ijma` sebagai sumber 
hukum, setiap mujtahid tidak boleh merasa puas dengan 
pembacaan secara literal kata demi kata saja melainkan pada 
pesan perubahan apa yang diinginkan oleh teks itu secara 
keseluruhan.81 

Kesalahan dalam memahami pesan-pesan teks akan 
berdampak pada kekeliruan menggunakannya sebagai 
sumber hukum Islam. Karena teks terkesan sebagai wadah 
yang monoton dan tidak mengalami dinamisasi sedikitpun 
bila dibandingkan dengan dunia konteks, sehingga kesan 
yang sering muncul di permukaan adalah dunia konteks 
bisa membentuk dunia teks. Hal ini dapat dikaji lewat 
bukti-bukti kongkrit melalui proses diturunkan al-Qur`ãn 
sebagaimana yang dikutip oleh Ali Sodikin bahwa secara 
empiris, al-Qur`ãn diturunkan di tengah-tengah masyarakat 
yang memiliki kebudayaan yang mengakar.82 Artinya, secara 

79 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual dari Normatif Pemaknaan 
Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5. 

80  Adalah tipe pola pemahaman keagamaan yang dalam melihat 
ketentuan-ketentuan ajaran agama (nash) lebih didasarkan kepada aspek-
aspek historis dan konteks sosial yang berkembang di masyarakat. 
Buktinya dapat dilihat dari kasus-kasus fiqhiyah yang diselesaikannya 
lazim mempertimbangakan kondisi realitas. Elposito, The Oxford, 4.

81  Miftahul Huda, Shari`ah Sosial Etika Pranata Kultur (Mataram: 
LEPIM Press, 2011), 136. 

82  Ali Sodiqin, Antropologi Al-Qur`ãn Model Dialektika Wahyu 
dan Budaya (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2008), 12. Lihat juga Pradana 
Boy ZTF, Islam Dialektis Membendung Dogmatisme Menuju Liberalisme 
(Malang: UMM Press, 2005), 47.   
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historis al-Qur`ãn tidak turun dalam ruang yang hampa 
tanpa konteks. 83 

Dengan demikian, melepaskan teks wahyu dari konteks 
sosial budaya merupakan pengabaian terhadap realitas 
historis. Pernyataan ini setidaknya mengkosntruk fuqahã` 
tak terkecuali mazhab ahl al-Rayi - Imãm Abū Hanīfah - 
dalam melakukan istinbãţ hukum melalui pertimbangan 
konteks kultural yang berkembang dimana istinbãţ hukum 
itu terjadi.    

Mempertimbangkan ranah konteks realitas oleh para 
mujtahid dalam menetapkan anak sebagai subjek hukum 
dalam transaksi mu`amalah terbukti ketika Imãm Abū 
Hanīfah menentukan kedewasaan anak (baligh) ketika 

83  Menurut Amin Abdullah bahwa teks dan konteks itu diibaratkan 
dengan normativitas dan historitas. Dalam kerjanya dua entitas ini seperti 
sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya 
dalam studi agama. Karena Amin Abdullah menyimpulkan bahwa Studi 
Agama dan Studi Islam kontemporer perlu memperhatikan dua entitas 
tersebut dengan cermat, sehingga para dosen, mahasiswa dan peminat studi 
agama dan studi Islam tidak terkejut-kejut dan tidak perlu kecewa, apalagi 
marah-marah meluapkan emosi, jika terjadi dan menjumpai  “perbedaan 
tafsir keagamaan”  pada  level historisitas, meskipun  idealnya memang  tak 
perlu adanya perpecahan karena bersumber dari sumber ajaran normative 
yang sama, yaitu teks-teks atau nash-nash al-Qur’an and al-Sunnah.  
Realitas seperti ini berlaku untuk semua penganut agama-agama besar 
dunia, baik yang Abrahamik  (Yahudi, Kristen, Islam) maupun  agama-
agama non-Abrahamik (Hindu, Budha, Konghucu, Sikh, Bahai dan lain-
lain), serta tradisi-tradisi  atau agama lokal yang lain selain yang  disebut 
diatas. Lihat Amin Abdullah, Urgensi pendekatan Antropologi untuk Studi 
Agama dan Studi Islam, artikel tanggal 14 Januari 2011 dalam  http://
aminabd.wordpress.com/2011/01/14/urgensi-pendekatan-antropologi-
untuk-studi-agama dan studi-islam/. Lihat juga Amin Abdullah, Islamic 
Studies di Perguruan Tinggi  Pendekatan Integratif dan Interkonketif 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 3.
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genap berusia 15 tahun ke atas. Salah satu bukti kongritnya 
adalah ketika Imãm Abū Hanīfah mensyaratkan anak yang 
boleh diserahkan harta kekayaannya jika ia telah genap 
memiliki usia 15 tahun ke atas. Untuk mencermati berbagai 
pertimbangan di dalamnya termasuk aspek maşlahat dan 
mudarat yang ditimbulkan dari pemberian kuasa terhadap 
harta kekayaan itu, maka ia harus genap berusia 15 tahun. 
Dalam hal ini, Imãm Abū Hanīfah memberikan fatwa tidak 
jauh berbeda dengan pendapat Imam Mazhab lainnya, 
karena melihat kondisi anak tersebut telah matang secara 
fisiologi maupun psikologi pada masa usia itu.84 

Lebih jauh, Imãm Abū Hanīfah menegaskan bahwa 
penyerahan yang dilakukan orang tua walinya adalah sebagai 
perwujudan mengenai kewajibannya dalam menunaikan 
hak-hak anaknya sehingga cakap atau tidak, anak tersebut 

84  Dalam bahasa pskologi perkembangan adalah masa remaja. 
Selama masa remaja perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat 
sering dengan perubahan fisik yang terjadi. Ada lima perubahan yang 
bersifat universal, yaitu (1) meningginya emosi, kemudian perubahan (2) 
tubuh, (3) minat, dan peran yang diharapkan kelompok sosial (4) minat dan 
pola perilaku berubah maka nilai-nilai juga berubah dan apa yang dianggap 
penting pada masa anak sekarang tidak lagi, (5) sebagian besar remaja 
bersikap ambivalen terhadap setiap prubahan. Mereka menginginkan dan 
menuntut kebebasan tetapi takut bertanggung jawab karena ragu terhadap 
kemampuannya. Pada awal masa remaja, mereka sudah menyadari sifat-
sifat yang baik dan buruk dan mereka menilai sifat-sifat ini sesuai dengan 
sifat teman-teman mereka. Remaja juga sadar akan peran kepribadian 
dalam hubungan-hubungan sosial dan oleh sebab itu mereka terdorong 
untuk memperbaiki kepribadian mereka, misalnya dengan membaca buku 
atau tulisan-tulisan tentang hal ini. Banyak kondisi dalam kehidupan 
remaja yang turut membentuk pola kepribadian melalui pengaruhnya pada 
konsep diri. Hal ini ada kaitannya dengan perubahan fisik dan psikologis 
yang terjadi selama masa remaja. Lihat http://arnisyalife-yanis.blogspot. 
com/2013/06/psikologi-perkembangan-anak-dan-remaja.html.
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tetap diserahkan harta kekayaannya dengan penuh.85 Akan 
tetapi, nampak perbedaan yang mencolok dalam penetapan 
kedewasaan, karena menurut Imãm Abū Hanīfah anak 
tersebut harus memiliki usia minimal 17 tahun untuk 
wanita dan 18 tahun untuk laki-laki. Sementara kebanyakan 
ulamã` mazhab menetapkan kedewasaan itu setelah baligh 
yang ditandai dengan ihtilãm bagi laki-laki dan haid untuk 
wanita. Jika tidak ada tanda-tanda fisik yang menandakannya 
sebagai orang baligh maka usialah yang menjadi ukuran 
kedewasaannya, yaitu minimal berusia 15 tahun. 

Pernyataan ‘ulamã`-ulamã` non-mazhab Hanafi tersebut 
menjadi tertolak ketika mayoritas menetapkan kemampuan 
akal sebagai dasar penetapan usia kedewasaan anak sehingga 
dapat dijadikan sebagai subjek hukum. Masalahnya banyak 
anak-anak yang telah berusia 15 (lima belas) tahun ke atas 
belum bisa melakukan transaksi mu’ãmalah karena mereka 
tidak mampu. Meski pada zamannya dapat diterima di 
kalangan umat Islam. Namun jika melihat konteks anak zaman 
modern yang lazim dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang serba modern, maka fatwa Imãm Abū 
Hanīfah dapat dimenangkan. Karena tolok ukur penetapan 
usia kedewasaan tersebut tidak pas kalau mengukur lewat 
tanda fisik saja melainkan harus mempertimbangkan aspek 
kemampuan akal anak dalam mempertanggung jawabkan 
transaksi mu`ãmalah yang dilakukannya.

Maksud pertimbangan konteks yang dilakukan Imãm 
Abū Hanīfah dalam istinbãţ anak sebagai subjek hukum di 
atas adalah proses ijtihad yang dilakukannya tidak lepas dari 

85  Muhammad Abu Zahrah, Uşûl, 335.
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proses meneliti serta mengkaji secara mendalam calon subjek 
hukum tersebut apakah ia memiliki syarat berakal serta 
mampu untuk melakukan transaksi mu`ãmalah. Maslahnya 
jika tidak memiliki kedua syarat ini, menurut Imãm Abū 
Hanīfah tidak valid dijadikan sebagai subjek hukum. 

Dua syarat tersebut  menurut Imãm Abū Hanīfah 
merupakan syarat yang dibangun dan ditetapkan sebagai 
metode istinbãţ hukum untuk menetapkan anak sebagai 
subjek hukum dalam transaksi mu`ãmalah. Kebijakan 
Imãm Abū Hanīfah dalam hal tersebut di atas setidaknya 
dapat diklaim sebagai aliran yang menggunakan nalar 
fiqh sosial-kontekstual.86  Pola pemikiran ini senada dengan 
teori burhãni yang dimunculkan oleh pemikir  Islam Ᾱbid 
Al-Jãbirī87 dan progresif  ijtihadi yang didengungkan oleh 

86  Nalar fiqh sosial-kontekstual seperti yang dilansir oleh Sahal 
Mahfud  adalah salah satu model pemikiran fiqh yang mempertimbangkan 
pertama, interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual; kedua, perubahan 
pola bermazhab dari bermazhab secara tekstual (qauliy) ke mazhab secara 
metodologis (manhajy); verivikasi ajaran antara yang pokok dan furu`; 
keempat, fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara; 
dan kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam 
masalah budaya dan sosial. KH. Sahal Mahfud, Nuansa Fiqh, xxxv.

87  Dalam perspektif epistemologi, untuk memperoleh pengetahuan, 
hanya dapat dilakukan dengan penalaran (rasio), yakni melalui fasilitas 
logika. Karenanya, sebuah kebenaran akan diterima selama argumennya 
itu logis. Dalam konteks ini dalil silologisme diterjemahkan dengan qiyas, 
yaitu qiyas yang mengacu pada makna asal (al-Qiyãs al-Jãmī>) yang 
tersusun dari beberapa unsur; ma>qûlãt (pengertian), ibârât (pernyataan), 
dan tahlîlât (penalaran). Dengan demikian, berpikir burhâni sesungguhnya 
berpikir mantiqi dengan silologisme (qiyas). Meskipun demikian, harus 
disertai dengan tiga syarat; pertama, ma’rifah al-hadd al-Ausãt wa al-
Natījah, yakni mengetahui terma-terma perantara Kedua, tartib al-’Alaqah 
bayn al-Illah wa al-ma’lûl, yang berarti adanya keserasian hubungan 
relasional antara terma-terma dan kesimpulan, dan ketiga, natijah, sebuah 
kesimpulan harus muncul secara otomatis dan tidak memunculkan 
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Abdullah Saeed.88   Konteks yang sesungguhnya bagi Imãm 
Abū Hanīfah adalah kedewasaan seseorang dapat dilihat 
dari kemampuan akal yang digunakannya sa`at melakukan 
transaksi mu’ãmalah. Karena akal dan mampu merupakan 
instrumen pengetahuan yang valid dan layak dijadikan 
pijakan serta mampu menentukan validitas, jika ia memang 
membuahkan pemahaman yang pasti atas fakta apa pun 
yang tidak diragukan lagi. 

Dengan demikian, tidak ada penolakan atas akal sebagai 
suatu instrumen pengetahuan, tidak pula ada sikap kelewat 
batas dalam mengandalkan akal manakala ia tidak mampu 
memberikan pemahaman yang pasti.  Imãm Abū Hanīfah 
mengemukakan penggunaan akal (dalam artian luasnya, 
termasuk kemungkinan, dugaan, dan pemikiran individual) 
sebagai satu instrumen dasar guna membuktikan validitas, 
di samping al-bayãn al-sha’ri  (metode żahir dan naş) sebagai 
satu sumber fundamental bagi para fãqih dalam proses 
deduksi hukum. Karena itu, tidak heran kalau kemudian 
fuqahã` Imãm Abū Hanīfah menjutsifikasi kebolehan 
transaksi mu’ãmalah itu dengan subjek yang berakal. Mulai 
dari marhalah tamyiz, marhalah bulugh, marhalah rushd, dan 

kesimpulan yang lain. Lihat Muhammad Hbid al-Jâbiri, Bunyah, 349.
88  Pada prinsipnya Islam progresif merupakan sebuah organisasi 

dari pemikiran keagamaan yang mencoba memformat bidang Islamic stadis 
menjadi lebih adaptif dengan kondisi zaman. Hal ini memngindikasikan 
bahwa pemeluk Islam dituntut untuk lebih humanis, demokratis, dan 
pluralis. Lihat Yudian Wahyudi, Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan 
Politik (Yogyakarta: Nawesea, 2006), 5. Lihat juga Roman Seidel, “Abdol 
Karim Sorusch: Viele Wege zur Wahrheit.” Dalam Katajun Amirpur, 2006,  
82-90. Muhammad Habash, Al-Mar’a bayna al-Sharī‘a wa al-hayãt 
(Damskus: Dar al-Tajdid, 2001), 72. Bandinaagkan dengan Muhammad 
Al-Ţalibi, ‘Iyal Allah (Tunis: Saras li-l-nasyr, 1992), 225-239.
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marhalah mukallaf. Dalam konteks ini nampaknya Imãm 
Abū Hanīfah telah menjadikan akal sebagai syarat utama 
dalam menetapkan segala sesuatunya yang terkait dengan 
deduksi hukum.   

Diriwayatkan dari tokoh-tokoh terkemuka bahwa 
Mazhab Hanafi yang telah dibangun oleh Imãm Abū Hanīfah 
ini menyatakan bahwa jika mereka tidak menemukan al-bayãn 
al-shar`i apa pun yang menunjukkan hukum syariah tentang 
suatu masalah khusus, maka mereka akan mempelajari 
masalah itu dengan bantuan penilaian-penilaian individual, 
dan dengan semua yang mereka pahami tentang kesesuaian 
dan kecocokan dengan pemikiran individual mereka, dan 
karena itu, mengutamakan satu pandangan atas pandangan 
lainnya. Kemudian, mereka akan mengeluarkan fatwa 
sesuai dengan dugaan-dugaan dan preferensi-preferensi 
(pengutamaan) mereka. Maksudnya dalam proses ijtihad 
Mazhab Hanafi lazim dinamakan sebagai ahli qiyãs, Istihsãn, 
dan `urf. Patut diakui terhadap keberhasilan Imãm Abū 
Hanīfah dalam menetapkan subjek hukum yang dapat 
dikatagorikan sempurna, misalnya penggunaan ketiga 
metode itu dengan memunculkan syarat baru - berakal - 
sebagai syarat lain yang harus dipenuhi oleh masing-masing 
subjek hukum itu sendiri. 

  Penggunaan `urf sebagai dasar penetapan hukum sah 
terhadap anak yang mumayyiz sebagai subjek hukum dalam 
transaksi mu’ãmalah merupakan kesukesan akademis Imãm 
Abū Hanīfah. Meskipun di satu sisi mereka mendapat serangan 
dan penolakan keras dari berbagai kalangan termasuk Imam 
Mazhab yang menolak. Bagimana tidak, Imãm Abū Hanīfah 
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dalam banyak literaturnya mengistinbatkan dualisme hukum 
yang cukup kontroversial. 

Di satu sisi memberikan keabsahan terhadap anak 
mumayyiz yang berakal dalam melakukan transaksi. Di sisi 
lain, seseorang dapat melakukan transaksi mu`amalah dengan 
sempurna jika ia telah menginjak usia dewasa. Hal itu tidak 
perlu dirisaukan oleh kalangan umat Islam karena Imãm Abū 
Hanīfah dalam menetapkan semua itu berdasarkan ijtihad 
gemilang dengan melihat kondisi realitas perkembangan 
kedewasaan anak pada waktu dan tempat yang berbeda.         

Penetapan kedudukan anak sebagai subjek hukum 
dalam ranah mu’ãmalah di atas tidak lepas dari apa yang 
disebut as-Syatibi sebagai teknis memenuhi dan memahami 
teks naş. Karena teknis memahaminya berbeda maka 
hasilnya juga dipastikan berbeda. Semua itu menurut as-
Syatibi sah-sah saja selama mendatangkan kemaslahatan 
bagi realitas agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Dalam 
konteks ini as-Syatibi membagi teknis memahami maksud 
syara` tersebut menjadi tiga pola pikir, yaitu pola żahiriyãt, 
baţiniyãt, dan ma’nawiyãt. Di antara semua pola pikir ini, pola 
batiniyat menurut Danusiri tidak boleh diikuti karena lazim 
mendatangkan kesempitan kepada umat. 89 

Berbagai pendekatan dan metodologi yang yang 
dipergunakan oleh ‘ulamã` Mazhab tak terkecuali Imãm 
Abū Hanīfah dalam melakukan istinbãţ hukum, tidak 
lain tujuan yang hendak dicapai adalah memelihara dan 
mengembangkan maksud shara` seperti kemaslahatan, 

89 Danusiri, Epistimologi Syara` (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2009), 45.
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maqãşid shari`ah, dan maslahah mursalah. Khusus penetapan 
kedudukan subjek hukum bagi Imãm Abū Hanīfah di 
lakukan dengan argumentasi dan analisa yang kuat. Karena 
itu, tidak heran hasil istinbat hukumnya dapat dirasakan oleh 
umat Islam di zamannya. Yang jelas Imãm Abū Hanīfah 
dalam melakukan ijtihad tidak jauh berbeda dengan Imãm 
Mazhab lainnya. Karena hirarki pendekatan ataupun 
metodologi istinbãţ hukumnya tetap berkisar pada al-Qur`ãn, 
sunnah, qaul sahãbat, qiyãs, ‘urf, dan istihãan. 

Namun perlu diingat bahwa Imãm Abū Hanīfah dalam 
melakukan istinbãţ hukum khususnya yang terkait dengan 
subjek hukum dalam transaksi mu’ãmalah tetap berpijak 
pada kekuatan akal baik yang melakukan ijtihad maupun 
sasaran ijtihad (subjek hukum).  Dalam konteks kekinian 
seperti yang dideklarasikan oleh Fazlurrahmãn bahwa 
Imãm Abū Hanīfah adalah pemikir Rasional bukan pemikir 
Leberal. Pola pikir kedua aliran ini sangat jauh berbeda, 
meskipun sama-sama menjadikan akal sebagai alat ijtihad. 
Disebut rasionalis karena Mazhab Hanafi berpegang pada 
sumber hukum sedangkan liberalian kebebasan jadi pijakan 
dan menjadikan akal sebagai alat ijtihad. Disebut rasionalis 
karena Mazhab Hanafi berpegang pada sumber hukum 
sedangkan liberalian kebebasan jadi pijakan. Berikut alur 
istinbath hukum serta hasinya yang telah dilakukan oleh 
ulama-ulama terdahulu termasuk Imam Abu Hanifah 
beserta pengikut-pengikutinya. Dimana ada dua kategori 
pemikiran yang dilahirkan dari Imam Abu Hanifah dalam 
memproduk hukum Islam, yaitu raisonal dan tekstual. 
Namun karena konteks sosial Imam Abu Hanifah lebih 
banyak mengandalan rasional maka produk-produk hukum 
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Islam yang dilahirkan Imam Abu Hanifah lebih banyak 
bersifat ijtihadi dan kontekstual. Berikut pola pemikiran 
yang diproduk Imam Abu Hanifah dan pengikutnya dapat 
dilihat dalam grafik berikut ini.  

Gambar Model dan Struktur Ijtihad Imãm Abū Hanifah

Keterangan 

 : Prosedur Model Ijtihad Imãm Abū Hanīfah  

 : Struktur Ijtihad Ala Imãm Abū Hanīfah

Dari grafik di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa 
Mazhab Hanafi dalam melakukan istinbaţ hukum terbagi 
menjadi dua metodologi, yaitu tekstual dan kontekstual. 
Metodolgi tekstual dilakukan dengan cara meneliti dalãlah 
żahir maupun mufassar dari ayat al-Qur`ãn, sunnah, dan 
ijma’ dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau maqãşid 
di dalamnya, sedangkan metodologi kontekstual diarahkan 
segenap kemampuan akal dalam melakukan istinbaţ hukum.  
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Misalnya menggunakan metodologi `urf, qiyas, dan istihsãn  
untuk tetap berpijak pada kekuatan akal dalam rangka 
meneliti kandungan maşlahat dan maqãşid bagi umat 
manusia. Meskipun demikian, terbaginya pola metodologis 
yang digunakan dalam istinbat hukum Mazhab Hanafi 
tersebut, bukan berarti penggunaannya terpisah namun 
tetap sebagai model kesatuan ijtihad. Artinya, metodologi 
yang satu dengan lainnya sangat terkait ketika ia melakukan 
ijtihad  tentang penetapan subjek hukum dalam transaksi 
mu’ãmalah. Karena sumber yang dipergunakan sangat 
berbasis hirarki yang tertib. Jika persoalan yang diistinbaţkan 
tidak terdapat dalam al-Qur`ãn maka ia cari ke sunnah 
begitulah seterusnya. Dari gambar tersebut nampak jelas 
dari garis kuning yang menghubungkan sumber yang satu 
kepada sumber yang lainnya.   

C. Analisis Metodologi Rasional Istinbãţ Hukum 
Anak sebagai Subjek Hukum dan Relevansinya 
bagi Subjek Hukum “Anak” di Era Kontemporer.  
Metodologi rasional seperti yang dibangun oleh 

Imãm Abū Hanīfah berbeda dengan metodologi liberal 
yang digagas oleh tokoh liberalis. Perbedaannya terletak 
pada keterlibatan kedua metodologi tersebut kepada 
teks-teks qat`ī sebagai pijakan kuat dalam proses ijtihad. 
Dalam proses ijtihad, para mujtahid yang menggunakan 
metodologi pertama, lazim mengadaptasikan teks suci itu 
dengan kondisi realitas, sehingga persoalan yang dibahas 
tidak lepas dari dunia teks meskipun tidak terjawab secara 
eksplisit melalui teks tersebut. Tetapi karena mujtahid 
dapat mengadaptasikan teks tersebut dengan persoalam 
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sosio kultural, maka saat inilah metodologi tersebut dapat 
disebut sebagai metodologi rasional. Hal ini sangat relevan 
dengan metodologi rasional yang dibangun oleh Fazlur 
Rahman. Ia mengukur metodologi rasional itu tidak kering 
dari metodologi dalam menyelesaikan persoalan hukum di 
masanya.90 

Imãm Abū Hanīfah sebagai seorang rasional 
terus menggunakan  metodologi yang relevan dalam 
menyelesaikan fenomena kontemporer di masanya. 
Hal ini dilakukannya dalam rangka menjaga keamanan, 
kenyamanan, dan kesejahteraan hidup umat di dunia akhirat. 
Apalagi beliau sangat jauh dari sumber diturunkannya teks 
al-Sunnah, setidaknya dapat megkonstruk beliau untuk 
menggunakan metodologi maslahah, maqãşid syari`ah, dan tak 
terkecuali metodologi sosiologis untuk menetapkan hukum 
terhadap perkara yang sedang dihadapinya, meskipun 
metodologi tersebut belum memiliki nama  pada masa itu. 
Misalnya kebolehan anak untuk melakukan transaksi jual 
beli yang belum mencapai usia mukallaf, baik transaksi 
yang ringan maupun berat. Penetapan hukum  bagi  anak 
dalam aktivitas jual beli menjadi sah dapat disebabkan oleh 
pengalaman Imãm Abū Hanīfah sebagai seorang pedagang 
yang melayani berbagai status sosial yang berbeda-beda 
mulai anak sampai orang dewasa. Dengan demikian, untuk 
mengetahui sejauhmana tingkat rasionalitas Imãm Abū 
Hanīfah dalam menetapkan anak sebagai subjek hukum 
dalam transaksi jual beli, akan dibahas secara berurutan di 
bawah ini. 

90 Fazlur Rahmãn, Islamic Methodology in History (Pakistan, 
Islamabad: Islamic Research Institute, 1965), 149.
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1. Analisis Maslahah dan Relevansinya bagi Anak 
sebagai Subjek Hukum di Era Kontemporer
Dalam Istinbãţ hukum, para fuqahã` tidak bisa 

menghindar dari pertimbangan maslahah dan mafsadah yang 
terkandung dalam persoalan yang sedang dihadapinya.91 
Lahirnya hukum halãl, sah, sunnah, dan mubãh adalah 
didasarkan pada tingkat kemaslahatan yang terkandung dalam 
sebuah persoalan hukum. Sedangkan lahirnya hukum harãm, 
baţal, dan makruh menjadi hasil istinbãţ yang mencerminkan 
adanya tingkatan kemafsadatan yang terkandung dalam 
persoalan yang diselesaikan. Pertimbangan inilah yang 
membidik semangat at-Thufi  menyampaikan gagasan yang 
berbeda dengan ‘ulamã` lainnya. Ia menyatakan dalam karya 
besarnya Sharh Mukhtaşar al-Raudah bahwa maslahat adalah 
satu-satunya wadah yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur 
untuk menetapkan suatu hukum. Lebih jauh ia menyatakan 
bahwa “jika suatu perkara yang ditetapkan hukumnya 
memiliki maşlahat bagi manusia maka ia harus didahulukan 
meskipun al-Qur`ãn sendiri melarangnya.”92 

Keputusan final al-Ţūfī tersebut menjadi benar kalau 
memperhatikan kembali itinbãţ hukum Imãm Abū Hanīfah 
tentang keabsahan anak dalam melakukan transaksi 
mu`ãmalah. Keputusannya didasarkan atas kemaslahatan yang 
terkandung di dalamnya. Misalnya melatih dan menanamkan 
sikap agar anak tersebut terbiasa untuk lebih dewasa dan 

91 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode 
dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003),  105.  

92  Al-Ţūfī, Sharh Mukhtaşar al-Raudah, Jilid III. (Beirut: 
Muassasah al-Risalah, 1989, 209). Bandingkan Musthafa Zaid, Al-
Maşlahah fi al-Tashrī> al-Islãmi wa Najm al-Dīn al-Ţūfī (Mesir: Dãr al-
Fikr al-‘Arabī, 1964), 112.  
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merasa bertanggungjawab terhadap segala aktivitas yang 
dilakukannya. Termasuk mempertanggungjawabkan 
transaksi mu`ãmalah yang dilakukannya ketika ia menempati 
posisi sebagai pelakunya.93 

Urgensi membiasakan anak agar tidak meninggalkan 
tanggung jawab dari aktivitas yang telah dilakukanya 
menjadi terwujud ketika mewaspadai anak yang belum 
dewasa tersebut diberikan tanggungjawab untuk mengelola 
harta kekayaanya sendiri melalui sebab alami mapun 
transaksi perjanjian. Sebab alami misalnya anak yang belum 
dewasa atau masih mumayiz  ditinggal mati oleh orang 
tuanya sementara tidak ada keluarga yang terdekat untuk 
bisa mengelolanya. Dalam kondisi ini pihak orang tua harus 
berpikir arah dan kondisi masa depannya agar lebih jelas 
dan terarah, sehingga segala yang ditinggalkan kepada ahli 
warisnya dapat terjaga dengan baik.94 Karena memberikan 
kebebasan kepada anak untuk melakukan transaksi jual beli 
adalah tindakan yang mulia dalam rangka membiasakan 
anak untuk lebih cerdas dan tahu seluk beluk perjanjian 
transaksi yang dilakukannya. Semua itu pada akhirnya 
bermuara pada penetapan hukum sah terhadap anak untuk 

93 http://www.erabaru.net/keluarga/tionghoa-mega-2/parenting 
/6565-5-kesalahan-dalam-mendidik-anak.

94  Dalam hal ini Syamsul Anwar merekomendasikan bahwa tidak 
boleh ahli waris membayar hutang orang yang meninggal dari keluarganya 
bahkan orang tuanya sendiri, tetapi yang memiliki tanggungan adalah harta 
yang ditinggalkannya. Kalau ada yang meninggal itu meninggalkan hal-
hal yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi ahli warisnya, 
hal itu menjadi tanggung jawab ahli warisnya, meskipun ia adalah seorang 
anak yang belum berusia dewasa. Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian 
Syari`ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah (Jakarta: PT. 
Raja Grapindo Persada, 2007), 87-88.   
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melakukan transaksi mu`ãmalah kapan dan di mana saja 
meraka berada.95 

 Sementara itu, untuk menetapkan kemaslahatan dengan 
cara membiasakan anak agar dapat dengan sempurna 
mempertanggungjawabkan aktivitas mu’ãmalah yang 
dilakukannya itu sangat relevan untuk diimplementasikan 
lewat kondisi realitas kontemporer yang menghendaki 
transaksi perjanjian buatan. Misalnya anak-anak usia 
SMP menjadi nasabah di perbankan. Dalam hal ini pihak 
perbankan menjadi relatif  benar jika menetapkan serta 
membolehkan nasabahnya itu dari kalangan anak yang 
belum menyentuh usia dewasa atas syarat kemampuan 
anak tersebut dapat mempertanggung jawabkan posisinya 
sebagai nasabah. Kemampuan tersebut dapat diukur 
dari pemahamannya yang tidak diragukan lagi terhadap 
persyaratan-pesyaratan yang telah ditentukan oleh pihak 
bank serta sanggup menerima sanksi-sanksi yang telah 
ditetapkan oleh pihak bank.96 

Dalam kondisi ini, istinbãţ hukum yang telah digagas 
oleh Imãm Abū Hanīfah tentang keabsahan anak sebagai 

95  Menentukan sikap dalam berbagi aspek adalah sebuah kebebasan 
individu yang harus ditumbuhkembangkan, apalagi persoalan tersebut 
terkait dengan praktik mu`ãmalat dalam masyarakat. Kebebasan untuk 
memilih kerangka pikir maupun pola hidup merupakan hak paten bagi 
masing-masing pribadi manusia. Karena itu, tidak heran jika persoalan 
kebebasan adalah langkah dasar untuk membuktikan seluruh aktivitas 
personal termasuk dalam praktik-praktik sosial. Mukhtar Yahya dan 
Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam (Bandung: 
PT. Al-Ma`arif, 1986), 145.

96 https://www.most.co.id/syariah/index.asp?C=Control_Content.
Frm_FAQ_Cloud&MenuLink=Frm_FAQ&MenuName=FAQ&ItemId=1
99&Action=



229

subjek hukum pada masanya adalah sangat layak untuk 
diterapkan saat ini, apalagi kalau sudah bersentuhan dengan 
transaksi one line, seperti pembayaran SPP, transaksi 
penyetoran tabungan dan penarikannya melalui ATM, 
pembayaran uang pendaptaran masuk sekolah lewat bank, 
melakukan perbelanjaan melalui transaksi pembayaran 
one line semisal sim card (kartu kredit), dan lain-lain. 
Dengan demikian, realitas seperti ini secara tidak langsung 
menyarankan bahwa setiap orang boleh untuk melakukan 
transaksi apa saja yang dia kehendaki baik ia statusnya masih 
kecil maupun dewasa, karena dalam aktivitas transaksi 
itu tidak membutuhkan apakah kondisi subjeknya anak, 
dewasa, maupun tua. Tetapi yang dikehendaki sebenarnya 
adalah kecerdasan, kemampuan, dan tanggung jawabnya 
seseorang. Artinya kemampuan akal untuk menangkap 
dan mempertanggungjawabkan aktivitas seseorang, itulah 
menjadi syarat mutlak untuk menjadi dasar penetapan 
keabsahan anak sebagai subjek hukum dalam transaksi m
u`ãmalah.                                               

Penetapan maslahat seperti yang telah digambarkan di 
atas, semuanya tertuju pada semangat untuk meringankan 
pihak pelakunya untuk melakukan transaksi. Keringanan ini 
tidak hanya berinflikasi terhadap lancarnya transaksi yang 
dilakukan oleh anak tersebut, tetapi bagi orang tua merasa 
terbantukan dari kepandaian anakanya dalam bertransaski. 
Artinya, orang tua itu tidak lagi disibukkan oleh kebutuhan 
anaknya yang bervariasi. Mereka tidak repot untuk mengajak 
anaknya melakukan transaksi gara-gara membeli HP yang 
sudah jelas harga dan kualitasnya. Begitu juga barang 
kebutuhan lainnya. Dalam hal ini, menentukan maslahat 
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dengan tujuan meringankan semua pihak yang terlibat 
dalam transaksi mu’ãmalah untuk kemudian membolehkan 
anak-anak yang belum menginjak usia dewasa, merupakan 
tindakan yang perlu ditumbuhkembangkan di masa 
sekarang maupun masa yang akan datang. Karena menjaga 
keringan dan menjauhi kesulitan merupakan manipestasi 
dari semangat seseorang untuk menerapkan amal syari`at 
Tuhan.97. 

2. Analisis Maqãşid Syari`ah dan Relevansinya 
bagi Anak sebagai Subjek Hukum di Era 
Kontemporer
 Ijtihad sebagai bagian dari pembahasan ilmu uşūl al-

fiqh, pencarian “maslahat” diwujudkan dalam bentuk metode 
ijtihad, dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan 
hukum yang dipakai para ‘ulamã` usūl al-fiqh bermuara pada 
maqãşid al-sharī’at. Persoalan tentang maqãshid sharī`ah sudah 
tidak asing lagi di internal pakar hukum Islam. Bahkan 
ketika membicarakannya selalu teringat dengan As-Syatibi 
dan karya besarnya al-muwãfaqãt fī usūl al-sharī`ah. Padahal 
ketika berbicara tentang pembaharuan, maka epistemologi, 
pendekatan, serta metodologi pemikiran hukum Islam 
tradisional menjadi kabur seiring dengan tujuan serta 
keinginan manusia  yang terus mengalami dinamisasi.

Contoh konkret yang dapat diangkat dalam penafsiran 
terhadap hifz al-‘Aql yang telah diprakarsai oleh ‘ulamã-

97  Doktrin al-Qur`ãn telah membuktikan hal ini dalam Qs., al-
Haj (22) ayat 78. Begitu juga dalam kaedah usul yang berbunyi sebagai 
berikut.   يِن ِمنإْ َحَرٍج  Dan tidak kami ciptakan kesulitan)  َوَماَجَعَل َعلَيإُْكمإْ ِفي الّدِ
bagi manusia dalam urusan agama sulit). Depag RI, al-Qur`an dan 
Tarjamahnya (Jakarta: Lembaga Pentashih al-Qur`an, 2006), 456. 
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‘ulamã tradisonal, diharankannya meminum keras untuk 
dikonsumsi menandakan adanya inisiatif  untuk menjaga  
kerusakan akal, gila, sakit, dan lain-lain. Penafsiran hifz al-
‘Aql tidak bisa sesempit itu, melainkan harus disesuikan 
dengan kondisi zaman yang mengitarinya. Apalagi kalau 
telah menyentuh ranah anak yang dijadikan sebagai subjek 
hukum dalam transaksi mu`ãmalah, maka hifz al-‘Aql harus 
ditafsirkan dengan proses yang memadai. Misalnya melalui 
peningkatan mutu intlektual manusia lewat pendidikan, 
karena kebutuhan pendidikan bagi setiap manusia sangat 
urgen bila mencermati tujuan yang dinginkan oleh sistem 
pendidikan Islam. 

Tingkat pendidikan juga dapat dijadikan sebagai alat 
untuk mengukur kemajuan suatu umat atau bangsa. Begitu 
juga, pendidikan mempunyai arti penting bagi kehidupan 
manusia. Pendidikan diakui sebagai kekuatan yang juga 
dapat membantu manusia mencapai kemegahan dan 
kemajuan peradaban. Selain itu, pendidikan memberikan 
bekal kepada manusia untuk menyongsong hari esok yang 
lebih cerah dan lebih manusiawi.

Dalam kaitannya dengan anak-anak yang dijadikan 
sebagai subjek hukum melalui aktivitas sosial di era 
kontemporer yang dihadapkan oleh globalisasi, teknis 
untuk memproduk dan merealisasikan hifz al-‘Aql itu 
dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk 
meningkatkan pendidikan interdisipliner sesuai dengan 
kebutuhan pasar, sehingga kehidupan mereka menjadi 
sejahtera di dunia maupun di akhirat.98 Kalau terkait dengan 

98 Pendidikan Islam di Indonesia sebagai subsistem pendidikan 
nasional, pada hakekatnya bertujuan untuk berpartisipasi dalam 
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dunia bisnis yang sangat membutuhkan peralatan teknologi 
canggih, maka anak tersebut harus memiliki keterampilan 
yang memadai dalam bidang itu, sehingga tidak terbelakang 
dengan kondisi zaman. Oleh karena itu, penguasaan dan 
keterampilan dalam bidang teknologi dapat menghantarkan 
anak-anak tersebut sebagai seorang yang telah siap untuk 
dijadikan sebagai subjek dalam dunia kerja meskipun 
usia yang disandangnya belum mencapai usia dewasa. 
Kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya sebagai 
alasan kuat untuk menjadikan anak tersebut sebagai subjek 
hukum dalam aktivitas sosial termasuk dalam kegiatan 
transaksi mu`ãmalah.

Mencermati realitas tersebut, sangat wajar kalau 
kemudian Imãm Abū Hanīfah menetapkan keabsahan 
anak sebagai subjek transaksi mu`amalah bukan didasarkan 
pada jumlah usia yang disandangnya, melainkan kecerdasan 
anak yang telah diamatinya ketika menggeluti dunia bisnis 
di masanya. Dengan demikian, mengukur kedewasaan 
untuk dijadikan sebagai subjek hukum tidak cukup dengan 
usia yang sandangnya, melainkan harus melihat tingkat 
keterampilan dan pendidikan yang dimilikinya. Jika dalam 
dunia bisnis, maka yang dilihat adalah kemampuan anak 
tersebut dalam berbisnis. Artinya kalau dunia bisnis yang 
digelutinya bisa berjalan dan dipertanggungjawabkan maka 
anak tersebut sangat sah untuk dijadikan sebagai subjek 
hukum dalam bisnis. Bukti yang dapat diangkat dalam hal 

membangun kualitas bangsa dalam segala aspeknya, terutama sekali 
dalam hal peningkatan moral. Namun, dalam proses penyelenggaraannya, 
pendidikan Islam telah diatur oleh pemerintah melalui; jalur formal, non 
formal dan informal. Lihat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), Pasal 13.
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ini adalah tidak sedikit anak-anak di era kontemporer ini 
melakukan transaksi bisnis lewat media sosial. 

Mengukur akal anak untuk bisa dijadikan sebagai 
subjek hukum dalam bisnis seperti yang telah tergambar 
di atas menjadi sah-sah saja dan tidak salah kalau melihat 
pandangan Jasser Awda. Menurutnya, saat ini untuk 
mengukur suatu “kebenaran” hendaknya diukur dengan; 
apakah ditemukan bukti pendukung atau tidak?. Semakin 
banyak bukti pendukung, semakin kuat tingkat “kebenaran 
pastinya”.99 Dengan demikian, berbagai bukti yang 
dapat ditemukan di lapangan menjadi dasar kuat untuk 
membolehkan anak sebagai subjek hukum dalam transaksi 
mu`ãmalah seperti yang telah dilakukan oleh Imãm Abū 
Hanīfah pada masanya.  

Selain itu, penetapan keabsahan anak untuk melakukan 
transaksi mu’ãmalah yang dilakukannya,  seperti yang 
telah dijelaskan di muka merupakan dasar awal bagi anak 
untuk mendapatkan pengalaman dalam proses mengelola 

99  Selain itu juga terdapat permasalahan dalam istilah ta’arud 
al-adilah (kontradiksi antara teks). Sebab, sebenarnya yang konstradiksi 
adalah dari sisi bahasa saja, bukan pada sisi logika yang selalu dikaitkan 
dengan waktu saat teks dirumuskan. Jika sisi logika ini dipakai, yang 
menjadi acuan adalah  apakah ‘seara substansi” terdapat pertentangan atau 
tidak atas teks-teks tesebut. Karena itu, hendaknya aspek historis sosiologis 
berperan dan dilibatkan di dalam menyikapi permasalahan ta’arud al-
adillah (Kontradiksi antara teks). Untuk mengatasi problematika ini, 
para ‘ulama’ fiqh seharusnya menggunakan kerangka maqashid, yakni 
mengambil skala prioritas pada teks dengan mempertimbangkan kondisi 
sosial yang ada dan tidak menganggap satu teks bertentangan satu sama 
lain. Sebab, bagaimana mungkin firman-firman Allah yang diturunkan 
oleh Allah sendiri saling bertentangan (kontradiksi)? Membenarkan 
permasalahan ta’arud ini, justru akan merendahkan Allah dan menuduh 
ahwa firman Allah tidak sempurna. Ibid, 216.
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dan menjaga harta kekayaannya. Sementara penjagaan 
terhadap harta kekayaan agar aman dari riba, perampokan, 
pencurian, penipuan, dan semua transaksi mu`ãmalah yang 
dilarang merupakan kewajiban yang tidak boleh ditawar 
lagi oleh kaum Muslim. Karena itu, penggunaan serta 
teknik mendapatkan harta yang bersifat halal menjadi 
bagian dalam meminiejnya di era kontepmorer, baik dalam 
tahapan perencanaan (plaining), mengorganisir (organisation), 
menggunakan (action), kehati-hatian (controling), evaluasi 
(evaluation). 100

Penekanan terhadap penetapan maqãşid al-sharī`ah 
dengan cara membiasakan anak melakukan penjagaan 
harta kekayaan dengan cara manajemen tersebut di atas 
adalah  sebenarnya sebagai metode untuk merampingkan 
keputusan istinbãţ zaman 14 abad yang silam yang selalu 
mendiskriditkan pelaku kejahatan yang semestinnya 
penjagaan itu harus dilakukan bagi pihak yang memiliki 
harta keakayaan.101 Artinya pihak pemilik harta kekayaan 

100 Pengertian dari masing-amsing rukun manajemen tersebut 
dapat dilihat pada  Pramudi Atmosudirjo, Dasar Dasar Admunistrasi dan 
ofifice Managemen (Jakarta: ttp, 1976), 110. 

101  Ada beberapa contoh yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum 
baik mu’âmalah-jinâyah dan lainnya, misalnya, tentang hukuman (had) 
terhadap pelaku pencurian. Dalam al-Qur’ân disebutkan: والسارقة  والسارق 
هللا من  نكال  كسبا  بما  أيديهماجزاء  -melihat sejarah turunnya (asbâb al)  فاقطعوا 
nuzûl) ayat ini, pada tataran aplikasi, mau tidak mau, bunyi teks ayat 
tersebut harus diaktualisasikan dalam konteks masyarakat yang berbeda 
pula, meskipun ayat tersebut diturunkan dalam konteks masyarakat Arab 
dulu. Di sinilah, unsur historisitas atau latar turun ayat tersebut memang 
tidak digunakan. Lihat Abī al-Hasan ‘Alī bin Ahmad al-Wãhidī, Asbãb al-
Nuzūl, tahqīq, al-Sayid al-Jumaylī (Beirut: Dãr al-Kitãb al-’Arabī, 1991), 
159. Lihat pula. Jalãl al-Dīn al-Suyūţī, Asbãb al-Nuzūl al-Musammã Lubãb 
al-Nuqūl fi Asbãb al-Nuzūl (Beirut: Muassasah al-Kitãb al-Tsaqãfiyah,                      
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sebetulnya harus mendapatkan perlakuan yang sama secara 
hukum, jika ia dengan unsur sengaja tidak melakukan 
penjagaan yang ketat terhadap harta kekayaannya. Dalam hal 
ini, tidak boleh seratus persen menyalahkan seorang pencuri 
atau penipu, jika pihak tertipu dan yang kecurian sengaja 
tidak menjaga hartanya dengan baik sesuai syarat dan saran 
yang berlaku. 

Pernyataan tersebut di atas tidak salah jika adanya 
syari`at agama melarang umat bersikap berlebih-lebihan 
dan menyompbongkan diri dengan kekayaannya tanpa 
mempertinbangkan dampak sosial yang terjadi di sekitarnya. 
Misalnya kesenjangan dalam bidang harta kekayaan, 
orang kaya semakin sombong dengan kekayaan dan tidak 
mendermakan sebagian dari kelebihan yang dimilikinya, 
semakin rakus dan tamak dalam hidupnya. Selain itu, terdapat 
sebuah jargon yang cukup memberikan perhatian kepada 
pihak pemilik untuk melakukan manajemen yang baik 
terhadap harta kekayaannya agar tidak terjadi kesenjangan 
yang berakhir terhadap pencurian, perampokan, maupun 
penipuan. Jargon tersebut adalah “kejahatan terjadi bukan 
saja diakibatkan oleh pelakunya, tetapi adanya kesempatan 
atau kelengahan yang dijahati”.102 

3. Analsis Sosiologi Penetapan Keabsahan Anak 
sebagai Subjek Hukum di Era Kontemporer 
Penetapan keabsahan anak sebagai subjek hukum 

dalam transaksi mu`ãmalah seperti yang telah digagas 
oleh Imãm Abū Hanīfah tidak salah kalau dilihat dari 

2002), 107.
102 issuu.com/kupastuntaslampung/docs/edidi_21_juni_2013.
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pendekatan sosial. Misalnya teori perubahan yang digagas 
Auguste Comte bahwa perubahan terjadi  karena pengaruh 
ilmiah  yang mana masyarakat  diarahkan  oleh  kenyataan  
yang  didukung  oleh  prinsip-prinsip  ilmu pengetahuan.103 
Dalam hal ini anak zaman modern terus dihadapkan oleh 
dunia modern sehingga wajar kalau kemudian pola pikir, 
cita-cita, dan tindakannya dipengaruhi oleh perubahan 
yang begitu canggih  sehingga anak tersebut terpaksa 
beradaptasi dengan menangkap perubahan tersebut 
untuk kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-
hari. Dengan demikian, tidak heran kalau kemudian anak 
tersebut melakukan aktivitas yang semestinya dilakukan 
oleh orang yang menginjak usia dewasa, tetapi karena ia 
mampu mengahadapi perubahan itu dengan kecerdasannya, 
maka maka wajar dijadikan sebagai subjek dalam segala hal, 
termasuk dalam transaksi bisnis. 

Diperkuat lagi dengan teori Herbet Spencer 
yang menyatakan bahwa Teori Darwin diikuti oleh 
Herbert Spenser yang mengatakan bahwa orang-orang  
cakap dan bergairah (energetik) akan memenangkan 
perjuangan sedangkan orang-orang yang malas dan lemah 
akan tersisih.104 Teori ini menegaskan bahwa maysarakat saat 
ini seperti yang diungkap oleh Karl Maks adalah dihadapkan 
oleh industrialisasi modern yang dapat mempengaruhi 
perkembangan kehidupan manusia. Pola kehidupan yang 
modern selalu diukur kemampuan masyarakat dengan 

103  Kun Maryati, Ilmu Sosiologi (Jakarta: Gramedia, 2012), 11-12. 
104 Taufiq Rohman Dahuri, Ilmu Sosiologi (Jakarta: Yudhistira 

Galia Indonesia, 2011), 7. 
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pola modern tersebut.105 Siapa pun boleh menangkap 
perubahan itu dengan sungguh-sungguh, asalkan memiliki 
kemampuan akal, jiwa, dan raga yang memadai. Dalam 
kondisi ini manusia bahkan anak sekalipun, harus berusaha 
dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk mengahadapi 
perubahan tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai 
subjek dari aktivitas sosial yang dikehendaki. Sebaliknya jika 
masyarakat tidak mau tahu serta tidak mengikuti perubahan 
tersebut maka masyarkat itu akan tergilas oleh perubahan 
zaman tersebut. Dengan demikian, kedewasaan seeorang 
dalam teori ini lebih didasarkan pada semangat seseorang 
untuk melakukan perubahan di dunia modern, sekalipun 
ia adalah anak kecil. Jika anak dalam kondisi ini, mampu 
dan terampil untuk ikut berpartisipasi, serta pandai dalam 
menghadapi perubahan dunia yang semakin canggih itu,  
maka di saat itulah anak-anak sangat layak untuk dijadikan 
sebagai subjek hukum seperti yang telah dilakukan oleh 
Imãm Abū Hanīfah.  

Senada dengan teori sosial di atas, terdapat juga 
teori interaksi sosial sebagai dasar untuk memperkuat 
kondisi anak menjadi subjek hukum dalam aktivitas sosial. 
Dimana teori sosial seperti yang digagas oleh Johson 
mengehendaki  suatu hubungan timbal balik antara individu 
dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, dan 
sebaliknya.106 Interaksi sosial dapat pula diandaikan dengan 
apa yang disebut Weber sebagai tindakan sosial individu 

105 Agus Salim, Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi 
Metodologi Kasus Indonesia (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 12. 

106  Alo Liweri, Perasangka dan Konflik (Yogyakarta: PT. LKiS 
Pelangi Aksara, 2005), 127.  
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yang secara subjektif  diarahkan terhadap orang lain. Dalam 
kaitannya dengan teori ini bahwa manusia sebagai makhluk 
sosial tidak pernah luput untuk berinteraksi, saling tolong 
menolong, dan bergotong royong  dengan orang lain. 
Semua orang bebas melakukan tindakan ini, baik dia kecil 
maupun dewasa. Anak kecil dalam teori ini sebetulnya 
diberikan kebebasan berinteraksi dengan orang lain melalui 
aktivitas sosial seperti jasa pertukaran, kerjasama, dan 
pemberian kepercayaan dengan lawan interaksinya. Hal 
ini dilakukan untuk memberikan peluang besar kepada 
anak untuk melakukan transaksi yang dikehendakinya agar 
terjalin solidaritas sosial yang berkesinambungan. Selain itu, 
melatih kedewasaan anak untuk berinteraksi dengan orang 
lain, apalagi yang menjadi lawan interaksinya terdiri dari 
berbagai tipe dan karakternya. Dalam kondisi inilah anak 
tersebut dapat dijadikan sebagai subjek hukum atau pelaku 
transaksi mu`ãmalah di mana saja mereka berada. 

Signifikansi pemberian kesempatan kepada anak yang 
belum mencapai usia dewasa sebagai pelaku binsis atau 
transaksi mu`ãmalah dengan berinetraksi dan bergaul antar 
sesama manusia adalah untuk menciptakan pemahamannya 
tentang arti penting solidaritas sosial dalam kehidupan. 
Adapun cara untuk mengembangkan teori solidaritas 
sosial dalam Islam tergantung dari kemampuan seseorang 
untuk melakukannya. Misalnya melakukan bantuan sosial 
kepada masyarakat yang terkena musibah, mempraktikkan 
zakat, infaq, shadaqah, dan hadiah kepada orang miskin, 
membantu pengobatan kepada masyarakat yang terkena 
penyakit permanen, dan lain-lain. Islam sebagai sebuah 
agama mengatur sedemikian rupa tentang kewajiban 
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seseorang untuk melakukan solidaritas sosial. Misalnya 
ada himbuan yang menjelaskan tentang seorang yang 
memiliki kelebihan baik berupa kekuatan, harta, dan 
ilmu harus mendistribusikannya kepada orang lain yang 
membutuhkan.107    

Senada dengan hal tersebut, Jasser Awda mengartikan 
solidaritas sosial itu adalah imflikasi dari penafisran hifzu al-
mãl, penjagaan harta dari akibat kesenjangan sosial. Dengan 
demikian, solidaritas sosial adalah suatu teknis untuk 
menjaga harta kekayaan agar tidak mendapat gangguan 
dari orang lain karena adanya kesenjangan yang berlebihan. 
Menurutnya, aktivitas solidaritas sosial ini merupakan 
perwujudan dari kondisi manusia yang satu dengan yang 
lainnya saling membutuhkan. Adanya orang miskin dan fakir 
sebagai  peluang bagi orang yang memiliki harta lebih untuk 
menafkahkan atau menyedekahkannya. Karena itu, tidak 
heran ketika al-Qur`ãn dengan ayat-ayatnya menyerukan 
kaum yang mampu (kelebihan harta) untuk peduli terhadap 
kaum miskin. Selain itu al-Qur`ãn juga menegaskan bahwa 
mustadh`afin (golongan masyarakat lemah) mewarisi bumi 
ini dan Allah menjadikannya pemimipin seluruh umat 
manusia.108 Al-Qur`ãn sebagai sumber hukum, juga telah 
jelas mengharamkan kekayaan itu beredar hanya pada kaum 
agniya saja. Harta yang dimiliki sesungguhnya terdapat 
bagian bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang 

107  Amiurullah Syarbini, Bersedekah Maha Bisnis dengan Allah 
(Jakarta: Gramedia, 2012), 22-23. 

108  Dalam al-Qur`an telah dijelaskan terutama surat al-Qashash 
(28) ayat 5 yang artinya ” Dan kami hendak memberi karunia kepada 
orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan 
mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang  mewarisi”.  
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yang tidak berkecukupan. Dalam al-Qur`ãn disebutkan 
secara ekspilit, yaitu sebagai berikut;

)19( َواْلَْحُروميِ  ائيِليِ  ليِلسَّ َحقٌّ  يِْم  َأْمَواليِ َوفيِ 
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. 109

Penjelasan ayat ini mengindikasikan bahwa perhatian 
serta kepedulian  terhadap kaum lemah merupakan bagian 
dari kewajiban sosial masyarakat yang kaya. Karena jika 
akumulasi kekayaan berada di tangan segelintir orang, 
sebagian besar anggota masyarakat akan menderita 
kemiskinan. Karena itu, kaum miskin merupakan bagian 
integral dari kehidupan yang harus mendaptkan perhatian 
dari semua kalangan. Dukungan terhadap sikap prehatin 
kaum agniaya (kaya) dapat direalisasikan dalam bentuk 
pemberian bantuan berupa zakat, infaq, dan shadaqah  agar 
dapat meminimalisir kesenjangan status ekonomi yang telah 
berkembang dalam masyarakat. Terutama bagi kaum miskin 
yang betul-betul tidak mampu secara ekonomi akibat dari 
persaingan hidup yang terlalu sulit.

Penanaman sikap solidaritas sosial yang tinggi kepada 
anak melalui transaksi mu`ãmalah setidaknya dapat melahirkan 
semangat tolong menolong antara satu dengan lainnya. 
Ibarat sebuah bangunan kokoh yang mengindikasikan 
bahwa satu pihak yang merasakan sakit dan bahagia akan 
dirasakan oleh yang lain pula. Sikap simpati dan empati 
sebagai implementasi dari kesungguhan mereka dalam 

109 Depag RI, al-Qur`an dan Tarjamahnya (Jakarta: Lembaga 
Pentashih, 2006), 458.
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menjaga nilai-nilai persaudaraan. Setiap pihak yang merasa 
kaya tidak segan-segan mengeluarkan sebagian hartanya 
untuk membantu pihak yang miskin. Bigitu juga sebaliknya 
pihak yang miskin tidak merasa berat menyumbangkan 
tenaganya kepada masyarakat yang mampu jika mereka 
dibutuhkan. Bila hal ini terus direalisasikan maka setidaknya 
dapat mengurangi kesenjangan ekonomi maupun sosial. 
Apalagi pihak yang kaya memberikan modal seperti zakat, 
infaq, dan shadaqah yang bersifat produktif  sehingga pihak 
yang miskin dapat bekerja dengan mandiri dan berujung 
pada perampingan sikap iri dengki. Artinya, satu dengan 
lainnya dapat menjauhkan sikap-sikap jahat yang menggangu 
kenyamanan hidup masyarakat baik harta, jiwa, dan lain-
lain.     
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Monjok Mataram pada tanggal 14 Agustus 
1977. Sosok ini dibesarkan dari kalangan 
terpelajar sehingga semangat untuk 
membangun dan mengembangkan diri 
sangat kuat sehingga tidak heran kalau 

kemudian dapat menempuh pendidikan sampai jenjang 
tertinggi. Awalnya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 4 
Monjok Mataram yang saat ini menjadi SDN 34 Mataram. 
Setamat dari SDN ia melanjutkan pendidikannya formalnya 
di MTs.N Mataram sambail bolak balik dari Pondok 
Pesantren al-Raisyiah Sekarbela Mataram. Di Pondok 
Pesantren inilah Zaen (nama panggilannya) dapat menimba 
ilmu nahwu dan ilmu agama lainnya sehingga dapat 
menjadi bekalnya untuk melanjutkan pendidikannya ke 
jenjang yang lebih tinggi yaitu ke Madrasah Aliyah Negeri 
1 Mataram tahun 1994 dan selesai pada tahun 1997. 
Setamat dari MAN I Mataram ia langsung melanjutkan 
studinya ke Strata  (S1) Prodi Pendidikan Bahasan Arab 
ketika itu masih STAIN Mataram. Oleh karena beliau 
sedikit memiliki ilmu alat sehingga tergiur untuk 
melanjutkan studi itu di program studi tersebut. Semangat 
dalam mengembangkan diri terus ditunjukkannya dengan 
melanjutkan studinya di Strata (S2) Prodi Hukum Ekonomi 
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Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan 
dapat diselesaikan pada tahun 2004 yang sejak sebelum 
masuk tahun 2002. Sedangkan studi Strata (S3) ia tempuh 
mulai tahun 2011 dan dapat diselesaiakan pada tahun 2014  
pada Prodi Dirosah Islamiyah Konsenterasi  Hukum 
Ekonomi Syariah. Putra asli Kamasan Mataram Sasak ini 
aktivitas sehari-harinya sebagai dosen tetap di Pascasarajana 
Universitas Islam Negeri Mataram yang telah dipercaya 
menjadi Sekretrais Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah 
UIN Mataram mulai  tahun 2007 sampai 2015. Setelah itu 
diberikan jabatan sebagai Kepala Pusat Pengembangan 
Mutu Pendidikan UIN Mataram saat itu juga. Akan tetapi 
perkembangan UIN Mataram semakin pesat dan 
berkembang sehingga dipercaya lagi menjadi Wakil Dekan 
Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan 
sampai tahun 2021.  Sebagai seorang dosen yang dituntut 
untuk terus berkarya maka sosok beliau ini cukup rajin 
menulis baik dalam bentuk buku dan Jurnal. Tulisannya 
banyak dimuat oleh jurnal yang terakreditasi nasional  yang 
telah terindeks sinta 2. Khusus untuk karya buku belum 
terlalu banyak, selama tiga tahun ini hanya menulis dua  
buku yang sudah diterbitkan penerbit, yaitu Hukum 
Perikatan Islam dan Imlementasinya dalam praktek 
Muamalat, dan buku kedua berjudul Kearifan Sosial 
Masayarakat Sasak dalam Tradisi Lokal.  


