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ABSTRAK 
 
Ijtihad merupakan hasil pemikiran 

maksimal manusia sebagai solusi dalam 
menetapkan hukum suatu masalah,yang 
tidak ditemui dalam Alquran maupun 
Sunnah Rasulullah saw. dan penetapan 
ijtihad sangat memperhatikan dari aspek 
manfaat maupun mafsadah bagi kepen-
tingan hidup manuia. 

Modren merupakan hal yang baru, 
terbaru, merupakan konsekwensi pemba-
haruan (pemikiran, pemahaman,maupun  
orientasi) manusia dalam menganalisa 
kepentingan hidup.  

Di era modern ini kebutuhan ma-
nusia sangat tidak terbatas, begitu juga 
untuk mendapatkannya dengan berbagai 
cara, dan hampir-hampir saja manusia 
tidak melihat bingkai-bingkai hidup yang 
pantas dilakukan, atau prilaku tanpa ber-
tepi, hak hidup manusia lain tidak men-
dapat perhatian, demikian juga hak 
(hukum) Allah. 

Apabila kita  perhatikan arus gelom-
bang globalisasi yang selalu berhadapan 
dengan kepentingan hidup manusia dan 
kerapkali manusia tidak memperhatikan 
batas-batas hukum yang harus dilakukan, 
maka seogianyalah menoleh kebelakang 
melihat apa yang telah dan akan di-
lakukan dalam kehidupan ini. 

Penyerbuan bangsa Mongolia diba-
wah Pimpinan Hulogo Khan cucu Jengiz 
Khan, sebagai awal keredupan dan 
fanatik buta, munculnya aliran kebatinan 
yang menyebabkan pintu ijtihad telah 
tertutup(demikian pendapat sebahagian 
pakar muslim), karena telah lahir mazhab-
mazhab, dan tersedia media penetapan 
hukum dengan mengikuti aliran-aliran ter-
tentu, maupun dengan jalan, ijma`, qiyas, 
istihsan, masalihul mursalah, dan `uruf. 
Namun sebagain menyatakan bahwa 
pintu ijtihad tetap terbuka karena Islam 
merupakan agama rahmatan lil `alamin, 
dan berdasarkan pernyataan Muaz bin 
Jabal, ketika dilantik Rasulullas saw men-
jadi gubernur Yaman, bahwa Ijtihad me-
rupakan solusi terakhir penetapan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat setelah 
memperhatikan Alquran dan Assunnah 
Rasulullah saw. Demikian juga atas dasar 
bahwa Islam sangat memperhatikan 
masalah al-mursalah (kepentingan sosial 
masyarakat) kondisi ke kinian, tanpa 
mengabaikan sumber pokok yaitu Alquran 
dan Assunnah Rasulullah saw. Maka 
tinjauan dari dasar ini dapat disimpulkan 
bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. 

 
Kata Kunci : Ijtihad, Modern 

 
PENDAHULUAN 

 
Abad pertengahan (1250-1800 M) 

dalam sejarah peradaban Islam dikenal 
sebagai masa kemunduran (Nasution, 
1985). Pada tahun 1258 M ketika jatuh-
nya Baghdad ke tangan tentara Mongolia 
di bawah pimpinan Hulagu Khan (w. 1265 
M), sedangkan dari arah barat berlang-
sung pula angkatan salib (1270 M), 
hampir dapat dipastikan umat Islam tidak 
lagi memiliki kekuasaan sosio politik yang 
berarti. “Penyerbuan bangsa mongol itu 
disertai kebengisan dan kekuasaan yang 
tiada taranya didalam sejarah. Setiap 
orang lantas diliputi kekerdilan jiwa; putus 
asa dan kecewa” (Yoesoef Souyb, 1984). 
Kondisi ini sangat berpengaruh kepada 
aktivitas ilmian dan dinamika berpikir 
umat Islam.  

Keadaan ini semakin memprihatin-
kan dengan tumbuh suburnya praktek-
praktek kehidupan sufi yang melembaga 
kedalam berbagai bentuk aliran tarekat 
(Rahman, 1984). 

Sangat menarik untuk dicermati, pe-
mikiran Muhammad Musa Tiwana, missal-
nya; menyatakan bahwa setelah wafatnya 
Imam Muhammad Ibnu  Jarir al-Thabary 
(310 H) bagi umat Islam sepertinya telah 
sepakat bahwa pintu Ijtihad telah tertutup 
(Musa al-Tiwana, 1972). Setelah masa ini 
aktivitas yang dilakukan oleh ulama hanya 
mentarjihkan berbagai macam pendapat 
baik yang muncul dalam satu mazhab 
tertentu atau yang terjadi antar mazhab. 
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Fazlur Rahman (1919-1988), me-

ngutip pendapat Iqbal (1877-1938), se-
pertinya ia sepakat dengan mengatakan 
telah tertutupnya pintu ijtihad pada abad 
pertengahan. Argumen yang diajukanya 
ialah, penolakan terhadap ijtihad dalam 
prakteknya, bukan karena berbagai kua-
lifikasi yang terlalu berat, akan tetapi lebih 
dikarenakan munculnya keinginan untuk 
mengekalkan struktur hukum dalam 
rangka menciptakan dan menjamin ada-
nya persatuan dan kesatuan umat muslim 
(Rahman, 1984). 

Di samping itu, masih menurut 
Fazlur Rahman, memburuknya standar 
intlektual muslim merupakan sebab-sebab 
lain yang juga cukup berarti. 

Kontroversi tentang ijtihad apakah 
masih terbuka atau sudah tertutup rapat, 
merupakan polemik yang tak pernah 
habis-habisnya. Namun bagi yang me-
ngikuti perkembangan zaman keberadaan 
ijtihad sangat perlu untuk dikaji kembali 
untuk menjawab tantangan maupun 
kasus-kasus yang tengah terjadi atau 
yang akan terjadi di tengah-tengah ma-
syarakat muslim yang nyatanya kasus-
kasus tersebut belum terjadi pada masa 
dahulu. 

Untuk menjawab kejadian atau pe-
ristiwa yang muncul, maka peranan ijtihad 
tidak dapat di tawar-tawar lagi dan me-
rupakan solusi kehidupan pada masya-
rakat untuk mengeksiskan ajaran Islam 
yang sesuai dengan konteks masa dan 
tempat (shalihun li kulli makan wa 
zaman). 

Bagaimana urgensinya pengemba-
ngan ijtihad di era modern ini ? Oleh 
pemakalah mencoba menganalisis data 
dari berbagai opini tokoh-tokoh muslim, 
dan saat ini merupakan kesempatan bagi 
kita untuk mendiskusikannya agar men-
dapatkan  pengetahuan yang memada 
bagi kita bersama. 
 

PENGERTIAN IJTIHAD 
 
Kata ijtihad diambil dari kata al-Juhd 

yang berarti al-Thaqah, yaitu upaya yang 
sungguh-sungguh (Ibnu Manzhur). Bentuk 
lapal ijtihad yang berwazan ifti`al, yang 
mengindikasikan makna mubalaghah 
yang berarti keadaan yang lebih atau arti 
maksimalnya dalam satu tindakan atau 
perbuatan (Qardhawi, 1987). 

Berangkat dari pengertian ijtihad ini-
lah dapat diungkapkan arti yang se-

benarnya bahwa ijtihad merupakan upaya 
sungguh-sungguh secara maksimal untuk 
mencapai satu tujuan atau penetapan 
hukum sesuatu. 

Adapun pengertian ijtihad menurut 
istilah, adalah pengerahan kemampuan 
seseorang mujtahid dalam penetapan 
hukum syariah yang bersifat amaliyah 
dengan cara istimbath dalil-dalil hukum. 
Melihat dari beberapa definisi ijtihad 
seolah-olah terkesan bahwa ijtihad hanya 
berlaku dalam ruang lingkup fikih, seperti 
yang di definisikan oleh Imam Ghazali 
dan al-`Amidy sebagai berikut : 

Menurut al-Ghazali :                          
bahwa ijtihad itu adalah; pengerahan 
kemampuan oleh mujtahid dalam mencari 
pengetahuan tentang hukum syar (Al-
Ghazali, 1422). 

Sedangkan menurut al-`Amidy, ijihad 
itu :       
Artinya, Mencurahkan seluruh kemam-
puan untuk mencapai penetapan hukum 
syara` yang bersifat zanni (Al-‘Amidy, 
1981). 

Menurut ulama Hanafiyah, bahwa 
ijtihad itu adalah “Mengerahkan segenap 
kemampuan untuk mencapai tujuan” (Jaih 
Mubarok, 2005). Batasan ini menggam-
barkan bahwa ijtihad adalah merupakan 
“pengerahan segenap kemampuan untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan atau per-
soalan dalam berbagai bidang disebut 
ijtihad”. 

Abu Zahrah berpendapat bahwa 
ijtihad itu: Kesungguhan dan pengerahan 
segala kemampuan pemikiran secara 
optimal untuk menemukan hukum syara` 
dan pengamalannya (Abu Zahrah). 

Berdasarkan definisi yang diung-
kapkan para ahli hukum Islam tersebut di 
atas maka dapat dipahami bahwa ijtihad 
itu diartikan seseorang yang mengguna-
kan semaksimal mungkin kemampuannya 
untuk menggali pesan-pesan hukum yang 
terkandung dalam nas, melalui disiplin 
ilmu yang ditekuni masing-masing guna 
mencapai tujuan yang dapat dipertang-
gung jawabkan dengan sepenuh  hati. 

Tentang ruang lingkup ijtihad, me-
nurut Ibrahim Hosein, ijtihad hanya ber-
laku (ada) dalam bidang fikih, dan ia ber-
pendapat bahwa dalam bidang kalam dan 
akhlak tidak terdapat ijtihad. Sementara 
Sa`id Agil al-Munawwar, berpendapat 
bahwa, ijtihad tidak hanya ada dalam 
bidang  fikih,  tetapi ia  ada  dalam  bidang 
 



 
67 

Abdul Hakim Siregar : Eksistensi Ijtihad di Era Modern ……………..…………………………... 

 
ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya, seperti 
dalam ilmu hadits, kalam dan akhlak. 

Dr.Jaih Mubarok, dalam bukunya; 
Ijtihad Kemanusiaan, terkesan bahwa 
pintu ijtihad masih terbuka seluas-luasnya 
untuk menyelesaikan persoalan dalam ke-
hidupan manusia, dan menyatakan 
bahwa: “secara umum, ulama terbagi dua 
dalam menentukan ruang lingkup dan 
definisi ijtihad. Pertama; ulama yang 
mencoba menetukan ruang lingkup ijtihad 
yang luas. Ijtihad terdapat dalam bidang 
ilmu kalam (teologi), fikih (hukum) dan 
dalam ilmu tasawuf (mistisisme Islam). 
Kedua, ulama membatasi ruang lingkup 
ijtihad, ijtihad hanya ada dalam bidang 
fikih”. 

Dari dua pendapat ini dapat dipasti-
kan bahwa ijtihad itu akan memasuki 
ranah perubahan pola pikiran dan/atau 
orientasi hidup masyarakat dalam me-
netapkan sikap dan prilaku yang selama 
ini yang dianggap bersifat tradisional. 

Istilah tradisi biasanya dikontradiksi-
kan dengan modern (Islam tradisional-
Islam modern). Secara terminologis, is-
tilah tradisi mengandung suatu pengertian 
tersembunyi tentang adanya kaitan antara 
masa lalu dengan masa kini. Oleh karena 
itulah, tradisi dalam pengertian yang 
paling elementer adalah sesuatu yang 
ditransmisikan atau diwariskan dari masa 
lalu kemasa kini. Pengertian tradisi yang 
bermakna lebih kreatif dikemukakan oleh 
Hobsbawn, dengan menggunakan termi-
nilogi invented tradition untuk menunjuk-
kan serangkaian tindakan yang ditujukan 
untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-
norma melalui pengulangan (repetation), 
yang secara otomatis mengacu pada 
kesinambungan pada masa lalu (Simun, 
dkk., 2001). 

Sementara, Zamakhsyari Dhofier, 
mengartikan Islam tradisional sebagai 
Islam yang masih terikat kuat dengan 
pikiran-pikiran para ulama ahli fikih 
(hukum Islam), hadits, tafsir, tauhid dan 
tasawuf yang hidup antara abad ke VII 
sampai dengan abad ke XIII. 

Pembahasan masalah Islam tradi-
sional tidak terlepas dari proses per-
ubahan sosial yang tengah berlangsung 
sesuai perkembangan dan tuntutan 
zaman, didorong adanya kebutuhan ma-
nusia yang kadangkala bersifat men-
desak. 

Yang dimaksud dengan perubahan 
sosial di sini, sebagaimana yang di-

kemukakan Henry Pratt dan Fairchid 
dalam “Dictionary of Sociology” (1927-
277), adalah sebuah variasi atau mo-
difikasi dalam beberapa aspek, baik me-
ngenai proses, pola dan bentuk sosial. 

Munculnya kebutuhan manusia 
(mendasar) terhadap sesuatu akan me-
lahirkan modifikasi yang membawa per-
ubahan sikap dan tindakan ke kinian. 
Tanpa disadari tindakan kekinian tersebut 
telah masuk wilayah modernitas. Natijah-
nya; Ijtihad merupakan pintu perubahan 
menuju modern.            
 

SYARAT-SYARAT BERIJTIHAD 
 

Berdasarkan batasan ijtihad di atas 
terlihat bahwa ijtihad merupakan kegiatan 
seseorang yang dengan serius meng-
gunakan kemampuannya untuk melahir-
kan satu keputusan hukum/tindakan yang 
dapat digunakan dirinya atau orang lain. 
Tentu dalam menggunakan kemampuan 
tersebut haruslah dengan memiliki syarat-
syarat baik dari aspek kepribadian mau-
pun  keintlektualan. 

Dalam literatur ushulul fikih ada 
ditemui beberapa ketetapan atau syarat-
syarat yang harus dipenuhi seseorang 
untuk sampai pada tingkat mujtahid, 
walaupun para ahli ushul fikih itu sendiri 
terdapat perbedaan dalam memberi 
rumusan. 

Adapun persyaratan yang pertama, 
menyangkut integritas pribadi, kelihatan-
nya lebih ditekankan kepada beberapa 
sifat kehati-hatian semata, karena ke-
putusan ijtihad itu kemungkinan akan 
dapat dijadikan orang lain untuk meng-
ikutinya atau mengaktualkannya dalam 
hidup sehari-hari. Oleh karena itu Sayid 
Muhammad Musa mengatakan, bahwa 
persyaratan yang berkaitan dengan in-
tegritas pribadi yang ia istilahkan dengan 
Syurut al-`ammah (syarat-syarat umum), 
seperti beriman, dewasa, berakal sehat 
serta memiliki pemahaman yang men-
dalam dan tajam( asas al- hukmi al-
Islami,Alquran wa al-Hadist an-Nabawi-) 
(Sayid Muhammad Musa). 

Sementara persyaratan yang kedua, 
berhubungan dengan keintlektualan se-
seorang adalah merupakan persyaratan 
yang harus dimiliki oleh setiap mujtahid, 
sekalipun dalam sisi-sisi tertentu para ahli 
ushul sendiri berbeda pendapat. Semen-
tara syarat-syarat mutlak bagi seorang 
mujtahid yang tidak diperdebatkan adalah 
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: penguasaan tentang Alquran, Assunnah, 
persoalan al-Ijma` penguasaan ilmu usuh 
fikih, seluk beluk bahasa arab, dan 
pengetahuan maqasid al-Syariah al-
Islami. 
 
Ad.1.Pengetahuan tentang Alquran 

Adapun  yang dimaksud dengan 
pengetahuan seluk beluk tentang Alquran 
adalah; segala ilmu yang berkaitan de-
ngan sistim dan istilah yang ada dalam 
Alquran, seperti `am, khash, mutlaq, 
muqayyad, mubayyan, mantuq, mafhum, 
asbab al-nuzul, nasakh mansukh, muh-
kam, dan mutasyabih. 

Menurut Abdul Wahab al-Khallaf, 
bahwa maksud mengetahui (maklum) 
Alquran adalah benar-benar memahami 
tentang hukum-hukum yang terkandung di 
dalamnya, memahami ayat-ayat yang 
menjadi dalil hukum, memahami me-
todologi dalam menetapkan hukum dan 
juga memahami asbabun nuzul ayat 
(Abdul Wahab al-Khallaf, 1972).  

Oleh para ulama berbeda pendapat 
apakah seorang mujtahid diharuskan 
menghafal seluruh ayat Alquran atau 
tidak. Menurut Imam Syafi`i, seorang 
mujatahid disyaratkan untuk menghafal 
seluruh ayat-ayat Alquran tanpa kecuali 
(Sayid Muhammad Musa). Hal ini berbeda 
dengan Zakiyuddin Sya`ban, yang me-
ngatakan seorang mujtahid hanya dituntut 
untuk menhafal dan menguasai dengan 
baik ayat-ayat Alquran yang berkenaan 
dengan aspek hukum (Sya’ban, 1965). 
Menurut al-Ghazali, seorang mujtahid 
juga tidak dituntut untuk menghafal ayat-
ayat hukum, mereka hanya diharuskan 
untuk mengetahuinya saja (Al-Ghazali, 
1422). 

Akan halnya tentang pengetahuan 
tentang Alquran, maka bagi mujtahid 
semestinyalah mampu menghafal Alquran 
serta memahami asbabun nuzul, atau 
peristiwa turunnya Alquran, juga seluk-
beluk bahasa arab sebagai bahasa 
Alquran. 
 
Ad. 2.Pengetahuan Tentang Sunnah 

Menurut Imam al-Ghazali bahwa, 
seorang mujtahid tidak mengharuskan 
untuk menghafal seluruh Hadits-hadits 
yang disampaikan Rasulullah saw. Tetapi 
cukup mereka mengatahui Hadits-hadits 
shahih yang terdapat dalam kitab Sunan 
Abu Dawud, Sunan Baihaqy dan Ahmad, 
juga letak-letak bab hadits hukum dengan 

maksud memudahkan mereka untuk ke-
pentingan fatwa. Tetapi jika seorang 
mujtahid mampu menghafal seluruh 
hadits hukum dan juga ayat-ayat hukum 
adalah sesuatu yang lebih baik dan lebih 
sempurna. 

Pendapat yang sama juga dikemu-
kakan oleh Sayed Muhammad Musa, 
bahwa seorang mujtahid tidak diharuskan 
menghafal seluruh hadits-hadits hukum, 
tetapi cukup mempunyai kemampuan 
untuk membahas hadits-hadits dari kitab-
kitab yang shahih, serta mampu me-
lakukan penelitian terhadap kualitas 
hadits tersebut, lebih-lebih hadits tersebut 
dikelompokkan dalam berbagai bidang 
hukum, sehingga tidak sulit menghadirkan 
hadits yang diperlukan (Sayid Muhammad 
Musa). 

Singkatnya seorang mujtahid 
hendak-lah mengetahui hadits-hadits 
Rasulullah saw yang shahih, dengan 
mengetahui asbabul wurud, dan ke-
shahihan hadits serta memahami tujuan 
dan seluk-beluk bahasa yang dikandung 
hadits tersebut, terutama yang ber-
hubungan dengan hukum.  
 
Ad.3. Memahami masalah Ijma` 

Ijma`,(konsensus atau ijtihad ko-
lektif); yaitu kesepakatan ulama Islam 
dalam menentukan masalah ijtihadiyah 
(Kusumamiharja, 1985). 

Seseorang mujtahid haruslah me-
ngetahui persoalan-persoalan yang telah 
disepakati ulama terdahulu,  tujuannya ti-
dak lain agar jangan/tidak terjadi kontro-
versi hukum dengan hal-hal yang telah 
disepakati oleh ulama (Muhammad bin Ali 
Muhammad asy-Syaukani, 1994). 
 
Ad.4. Menguasai Ilmu Ushul Fijih 

Al-Gahazali maupun Fakhruddin ar-
Razi mengatakan, bahwa penguasaan 
terhadap ilmu ushul fikih merupakan 
syarat penting diantara ilmu-ilmu lainnya 
dan merupakan metodologi ijtihad yang 
mesti dikuasai oleh seorang mujtahid 
dalam menemukan kebenaran. Sebab 
dalam ilmu ini dapat diketahui kaedah-
kaedah yang dapat dipergunakan untuk 
mengistimbathkan hukum, dan peristiwa 
yang akan dicari hukumnya ditunjuk 
secara jelas oleh nas atau sama sekali 
tidak dibicarakan oleh nas. Oleh karena 
itu seorang mujtahid mestinya menguasai 
seluk-beluk  ushul  fikih  yang  merupakan 
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tempat untuk mendapatkan metodologi 
ijtihad hukum. 
 
Ad.5. Memahami bahasa Arab 

Bahasa Arab merupakan bahasa 
Alquran, yang dari awalnya Alquran 
diturunkan Allah kepada manusia melalui 
Rasulullah memang sudah memakai 
bahasa Arab. Maka disebutlah bahwa 
Alquran itu diturunkan berbahasa Arab. 

Menurut al-Syartibi bahwa kualitas 
hasil ijtihad yang ducapai oleh seorang 
mujtahid mestinya sejalan dengan ke-
mampuan bahasanya. Bila dalam bahasa 
Arab ia berbeda pada tahap awal, maka 
pemahaman syariahnya juga berada pada 
tahap awal dan seterusnya (Abu Ishaq al-
Syartibi, 1975). 

Menurut Al-Ghazali, penguasaan ter-
hadap bahasa Arab tidak mesti setingkat 
dengan ahli bahasa Arab. Tetapi seorang 
mujtahid seogianyalah memiliki kemam-
puan penguasaan bahasa Arab dan ber-
kemampuan berbahasa Arab, sehingga 
dapat membedakan antara ungkapan 
pembicaraan yang sarih dan mujmal dan 
antara yang hakiki dengan majazi (Al-
Ghazali, 1422). 

Singkatnya bahwa oleh karena Al-
quran sebagai hukum Islam yang ber-
bahasa Arab, maka seorang mujtahid 
Islam dalam mengoperasikan fatwanya 
dalam semua aspek kehidupan yang 
menggunkana metoda ijma`, maka wajib-
lah baginya memahami dan menguasai 
bahasa Arab dan ilmu-ilmu alat yang 
berhubungan dengan bahasa Arab. 
 
Ad. 6. Memahami Maqasid al-Syariah. 

Menurut Abu Ishaq al-Syartibi (w.790 
H, fakar ushul fikih Maliki) menyatakan 
bahwa, mereka yang mujtahid semestinya 
mengetahui dan memahami tujuan hukum 
Islam yang merupakan jalan yang akan 
dilalui setiap muslim, sebab, syariah di-
turunkan dengan segala aspeknya mem-
punyai tujuan untuk kemaslahatan ma-
nusia baik yang sifatnya jangka pendek 
maupun jangka panjang. Pemahaman 
tentang tujuan hukum syariah yang 
banyak bermuatan filosofis itu sangat 
penting dan cocok untuk menyelesaikan 
persoalan-persoalan hukum yang senan-
tiasa muncul dan berkembang dalam 
rangka memelihara kemaslahatan ma-
nusia (Abu Ishaq al-Syartibi, 1975). Lebih 
lanjut as-Syartibi mengemukakan bahwa 
mempelajari ilmu ushul fikih merupakan 

sesuatu yang pokok (darury), karena 
melalui ilmu inilah dapat dipahami 
kandungan dan makna setiap dalil syara`, 
sekaligus menerapkannya. “Oleh karena 
itu menurut as-Syartibi, seorang mujtahid 
dalam menghadapi suatu kasus yang 
harus dicarikan hukumnya, harus me-
lakukan dua kali ijtihad. Ijtihad pertama 
adalah ijtihad istimbaty, yaitu ijtihad dalam 
memperoleh hukum dari nash, dan kedua 
adalah ijtihad tathbiqy, yaitu suatu ijtihad 
yang dilakukan untuk menerapkan ke-
tentuan hukum yang telah dihasilkan dari 
nash tersebut” (Nasrun Haroen, 1997). 

Al-Juwaini, sangat memandang pen-
ting pemahaman tentang tujuan syariah, 
karena seseorang mujtahid tidak akan 
mampu menetapkan hukum Islam tanpa 
memahami benar-benar maksud dan 
tujuan di syariatkan hukum (Al-Juwaini, 
1988). Berbeda dengan pandangan Yusuf 
Qardhawi, yang berpendapat bahwa tidak 
menganggap keharusan pengetahuan 
tentang tujuan hukum syariah sebagai 
syarat untuk mecapai tingkat mujtahid. 
Namun demikian ia berpendapat hanya 
sebatas syarat sah ijtihad, sebab syarat 
mengetahui tujuan hukum syariah itu 
dilandasi dengan perinsip hukum yang 
menyatakan bahwa hukum syariah tetap 
disertai dengan illat (Qardhawi, 1994). 

Dengan demikian dapat dipahami 
bahwa tujuan syariah merupakan tujuan 
akhir yang akan dicapai manusia dalam 
menyukseskan perjuangan hidupnya 
dengan berbagai cara dan metoda yang 
dapat mencapai keberhasilannya. 

 
EKSISTENSI IJTIHAD DI ERA MODERN 

 
Meskipun ijtihad telah terlaksana 

dengan baik dan kreatif, dengan mun-
culnya sederetan mujtahid kenamaan dan 
karya dan budayanya sangat berharga 
bagi kaum muslimin, tetapi tidak bijaksana 
jika dianggap semua persoalan-persoalan 
telah dijawab sedemikian rupa oleh para 
mujtahid terdahulu. 

Tujuan syara` menurut yang diisya-
ratkan adalah terciptanya kemaslahatan 
dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan 
yang dimaksud adalah bersifat dinamis 
dan fleksibel; artinya, pertimbangan ke-
maslahatan itu seiring dengan perkem-
bangan zaman. Konsekwensinya, bisa 
jadi yang dianggap maslahat pada waktu 
yang lalu belum tentu dianggap maslahat 
pada masa sekarang. Oleh karena, ijtihad 
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terhadap pelaksanaan hukum dengan 
pertimbangan kemaslahatan ini dilakukan 
secara terus menerus, baik terhadap 
masalah-masalah yang sudah ijtihad ter-
dahulu maupun masalah-masalah secara 
prospektif diduga akan terjadi.     

Sungguh menarik sekali apa yang 
diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa; 
“Adalah suatu hal yang berlebihan dan 
juga merupakan sifat pura-pura tidak 
mengenal realita, apabila seorang me-
ngatakan bahwa karya-karya lama telah 
memuat jawaban-jawaban atas setiap 
persoalan yang baru muncul, sebab 
setiap zaman itu memiliki problem dan 
kebutuhan yang berbeda. Bumi berputar, 
cakrawala bergerak, dunia berjalan dan 
jarum jampun tidak pernah berhenti” 
(Qardhawi, 1994). 

Ungkapan Qardhawi tersebut di 
atas, menyentakkan semua orang yang 
punya perhatian tentang perubahan hu-
kum (khususnya) karena sampai kapan-
pun sesuai dengan perkembangan dunia 
yang serba berubah ijtihad salah satunya 
solusi penyelesaiannya, walaupun sejarah 
dalam sejarah ada tercatat munculnya 
istilah taqlid buta, hilangnya inisiatif dan 
kearifan para ulama dalam melahirkan 
pemikiran baru sehingga muncul zaman 
yang disebut zaman gelap, statis, dan 
berbagai istilah yang sangat tidak sesuai 
visi Islam sebagai Rahmatan lil `alamin.  

Eksistensi dan pengembangan pe-
mikiran dan aktualisasi ajaran Islam, 
seperti aspek hukum Islam, di samping 
dilandasi oleh epistemologinya yang 
kokoh juga perlu memformulasikan dan 
merekontruksi basis teorinya. Basis teori 
hukum Islam sebagaimana dibahas oleh 
para pemikir Islam terdahuli, bahwa salah 
satu persyaratan penting mujtahid dalam 
melakukan ijtihadnya adalah keharusan 
mengetahui tujuan yang ditetapkannya 
hukum dalam Islam. 

Untuk memperoleh gambaran yang 
utuh tentang tujuan syariah adalah untuk 
kemaslahatan hidup manusia, dalam me-
melihara agama, memelihara jiwa, meme-
lihara akal, memelihara keturunan dan 
memelihara harta, baik dari segi peringkat 
daruriyat (primer), hajjiyat (kebutuhan), 
dan peringkat tahsiniyat (keindahan). 

Oleh karena itu, formulasi dan re-
kontruksi peraturan perundang-undangan, 
tawaran teoritis dan metoda ijtihad apa-
pun dalam  menyelesaikan  persoalan hu- 
 

kum Islam harus mengacu kepada ter-
wujudnya kemaslahatan manusia.       

Maka untuk mengimplementasikan 
ijtihad di era modern, tentu keberadaan 
lembaga ijtihad merupakan suatu ke-
butuhan yang tak dapat dielakkan sama 
sekali, karena zaman tetap akan berubah. 
Para pemikir muslim telah sepakat me-
nyatakan “Tidak dapat dipungkiri bahwa 
hukum akan berubah karena perubahan 
zaman” (Jaih Mubarak, 2005). 

Bila kejayaan yang pernah ingin 
dikembalikan maka lembaga ijtihad ha-
ruslah digalakkan, dihidupkan dan dikem-
bangkan. 

Munawwir Syadzali (mantan Menteri 
Agama RI pada zaman Orde Baru) men-
coba merangsang pemikir-pemikir muslim 
dengan untuk mengadakan pembaharuan 
hukum Islam di Indonesia dengan gera-
kan” Reaktualisasi Ajaran Islam” ia meng-
angkat masalah warisan. Walaupun ba-
nyak yang menetang alur pikirnya, namun 
tidak sedikit juga orang yang dapat 
memahami jalan pemikiran beliau, ter-
utama di dukung Prof. Ibrahim Hosen, 
LML. “Tidak kalah pentingnya untuk 
diketengahkan di sini adalah gagasan 
reaktualisasi hukum Islam yang beliau 
(Munawwir Sadzali-pen.) usulkan be-
berapa tahun yang lalu. Ketika umat Islam 
di Indonesia geger dengan gagasan ter-
sebut, pada prinsipnya, saya mendukung-
nya” (Munawir Sjadzali, 1995). 

Untuk dapat mempergunakan lem-
baga ijtihad sebagai sarana untuk meng-
gali hukum, maka ilmu ushul fikih hen-
daklah dikuasai dengan baik dan benar, 
karena peranan ilmu tersebut sangat 
memberikan inspirasi dan kaedah-kaedah 
hukum terutama bagi mereka dalam me-
ngambil suatu keputusan hukum sesuatu. 

Bagi mereka yang mencoba meng-
ungkap dan mengambil keputusan suatu 
hukum dengan meninggalkan sistim ilmu 
ushul fikih, berarti mereka itu telah mem-
buat kesalahan yang fatal, dan sangat 
terbuka pintu kesalahan, kerusakan sistim 
hukum Islam, mungkin mereka termasuk 
kelompok yang mendangkalkan ilmu 
Islam. 

 Ilmu ushul fikih adalah ilmu 
tentang kaedah-kaedah sebagai 
metodologi untuk memahami dan 
memperoleh hukum-hukum syariah yang 
bersifat praktis dari dalil-dalil yang rinci. 

Ilmu ushul fikih ini sering diter-
jemahkan dengan tiori hukum (legal 
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theory), karena memang didalamnya 
berisi tentang tiori-tiori dalam memahami 
hukum syariah.”Bahasan-bahasan  ilmu 
ushul fikih banyak mempergunakan pen-
dekatan filosofis, misalnya tentang hakikat 
hukum syariah, sumber-sumber hukum, 
tujuan hukum dan logika teks hukum” 
(Abuddi Nata, 2003). 

Berkat kemajuan sains dan tek-
nologi, kemajuan dunia yang sangat 
pesat, umat Islam kini dihadapkan kepada 
bermacam-macam tantangan dan perma-
salahan baru yang belum pernah terjadi 
dan belum pernah dibahas oleh para 
ulama-ulama terdahulu. Tentu hal ini 
haruslah dijawab melalui lembaga ijtihad, 
sehingga hukum Islam selalu dapat men-
jawab tantangan zaman. Di sisnilah letak 
arti pentingnya fungsi peranan ijtihad 
dalam menopang hidup dan realistisnya 
hukum Islam di tengah-tengah masya-
rakat dunia, sehingga dapat mendapatkan 
solusi yang tepat dalam menangani ke-
butuhan dan kebuntuan hidup ber-
masyarakat dan bernegara.” Dr.M.Quraish 
Shihab memberi pernyataan bahwa; 
“Yang saya pahami dari idenya-Munawir 
Sjadzali adalah bahwa kita hendaknya 
tidak menutup mata dari kenyataan yang 
ada dan jangan bermuka dua. Di satu 
pihak kita mengemukakan pendapat 
agama dan di lain pihak kita sendiri kita 
sendiri pula yang melakukan praktik-
praktik yang bertolak belakang dengan 
apa yang kita kemukakan itu”. 

Untuk itu diperlukan beberapa 
langkah yang dapat dilakukan : 
1. Memasyarakatkan pendapat bahwa 

pintu ijtihad masih terbuka. 
2. Menggalakkkan kajian di dalam ilmu 

ushul fikih, 
3. Menggalakkan pendapat yang menya-

takan bahwa orang tidak harus terikat 
dengan satu mazhab. 

4. Mengembangkan toleransi dalam ber-
mazhab dengan mencari pendapat 
yang paling sesuai dengan kemasla-
hatan (Ibrahim Hosen, 1996). 

Dengan demikian, pengembangan 
ijtihad pada era modern ini telah 
membuka pintu ijtihad yang merupakan 
kesempatan mengungkap tabir kebuntuan 
dalam menyelesaikan permasalahan di 
tengah-tengah masyarakat. 

 
 
 

 

PENUTUP 
 
Pengamalan dan pengembangan 

ijtihad di era modern merupakan hal yang 
pantas diperhatikan dan semestinya di-
terapkan dikalangan masyarakat muslim 
di tanah air Indonesia. 

Islam merupakan ajaran yang dapat 
menyesuaikan langkah dan ajarannya 
sangat elastis sesuai dengan visinya 
Rahmatan Lil `Alamin. 

Dalam menyelesaikan kebutuhan 
dan kebuntuan untuk mendapatkan ke-
pastian hukum terhadap sesuatu yang 
belum ada nashnya, maka ijtihad salah 
satunya solusi hidup kemasyarakatan. 

Diperlukan lembaga ijtihad yang ref-
resentatif yang dapat menangani kasus-
kasus yang terdapat di tengah-tengah 
masyarakat, sehingga kebutuhan dan ke-
buntuan masyarakat itu dapat terselesai-
kan. 
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