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MUQODDIMAH

Jika ada seseorang beberapa kali melakukan sebuah
perbuatan

yang

terlarang,

dan

perbuatan

tersebut

berkonsekuensi adanya hukuman tertentu seperti mencuri,
melanggar sumpah, jima' pada siang hari Romadhon —serta
lainnya— apakah padanya harus dilaksanakan satu hukuman
saja, ataukah sesuai dengan jumlah pelanggaran yang dia
lakukan? Ini adalah sebuah masalah yang disebut oleh para
ulama

sebagai

"masalah

penggabungan

hukuman

dan

kaffaroh". Marilah kita simak penjabaran berikut ini. Wallohul
Muwaffiq.

KAIDAH DALAM MASALAH INI

Para ulama fiqih menjelaskan bahwa:

ِ ٍ ِ ٍ من َكَّرر مـحظُورا ِمن ِجْن
ِ
َجَزأَ َع ِن
ْ س َواحد َوُم ْوجبُهُ َواح ٌد أ
ْ ًْ ْ َ َ ْ َ
ِ
ِ ِ ْال
ِ
ب ْاْل ََّوِل
ْ َـجمْي ِع ف ْع ٌل َواح ٌد إِ ْن لَ ْـم ي
َ
ُ ـخُر ْج ُم ْوج
"Barang siapa yang mengulangi suatu perbuatan yang
terlarang yang satu jenis yang berkonsekuensi satu
hukuman yang sama, maka cukup dihukum sekali jika
belum dilaksanakan hukuman pertama."

PENJABARAN KAIDAH

Ketahuilah bahwa perbuatan yang dilarang dalam syari'at
Islam yang mulia ada dua macam:
Pertama: Larangan yang tidak ada hukuman dunia dan
kaffarohnya
Untuk larangan jenis ini, maka tidak boleh ditetapkan
hukuman tertentu. Kecuali kalau sekadar hukuman ta'zir1
yang dilakukan oleh waliyyul amr (pemimpin) atau badan
yang

mewakili

atau

diizinkannya

jika

itu

dipandang

membawa maslahat.
Contoh: larangan riba, durhaka pada orang tua, dan
semisalnya.
Riba adalah sebuah dosa yang sangat besar. Alloh
mengancam dengan peperangan bagi yang melakukannya,
sebagaimana firman-Nya:

ِ َّ
ِِ
ِ ِ
.ي
َّ ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا
َ اّللَ َو َذ ُروا َما بَق َي م َن الِّرَب إِ ْن ُكْنـتُ ْم ُم ْؤمن
َ ال ذ
َِّ ب ِمن
ٍ ِ
ِ ِِ
وس
َ تَـ ْف َعلُوا فَأْ َذنُوا ِبَْر
ُ ُاّلل َوَر ُسوله َوإ ْن تُـْبـتُ ْم فَـلَ ُك ْم ُرء

َي أَيـُّ َها
ْفَِإ ْن َل

.أ َْم َوالِ ُك ْم ال تَظْلِ ُمو َن َوال تُظْلَ ُمو َن
1

Ta'zir adalah hukuman tanpa batas dan ketentuan dari syari'at (red).

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Alloh
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu
orang-orang

yang

beriman.

Maka

jika

kamu

tidak

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah,
bahwa Alloh dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu
pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)
dianiaya. (QS. al-Baqoroh [2]: 278-279)
Bahkan Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmenyebut tentang dosa riba dengan
gambaran yang sangat mengerikan dalam sabda beliau:

َّ  أَيْ َسُرَها ِمثْ ُل أَ ْن يَـْن ِك َح،ًالِّرَب ثَالَثَةٌ َو َسْبـعُ ْو َن َبب
ُالر ُج ُل أ َُّمه
"Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan
adalah seperti (dosa) seseorang yang berzina dengan
ibunya sendiri." (Shohih, HR. al-Hakim dalam Mustadrok:
2/37. Lihat Shohih al-Jami': 3539)
Begitu pula dengan durhaka pada orang tua, sampaisampai

Rosululloh

ملسو هيلع هللا ىلص

mengiringkan

dosa

ini

dengan

kesyirikan:

اّللُ َعلَْي ِه
ِّ ِاب إِ َل الن
َ َ ق،اّللِ بْ ِن َع ْم ٍرو
َّ صلَّى
َّ َع ْن َعْب ِد
 َجاءَ أَ ْعَرِ ي: ال
َ َّب
َّ ُث:ال
َ َ ق،ِ ا ِإل ْشَر ُاك ِب َّّلل:ال
َ َ َما الْ َكبَائُِر ؟ ق،ِاّلل
َ  َي َر ُس:ال
َ  فَـ َق،َو َسلَّ َم
َّ ول
ِ ُ  ع ُق:ما َذا ؟ قَال
ِ َ َ ُثَّ ما َذا؟ ق:ال
وس
ُ
ُ  الْيَم:ال
َ َ َ ق،وق الْ َوال َديْ ِن
َ
ُ ي الْغَ ُم

Dari Abdulloh bin Amr' berkata: Seorang badui datang
kepada Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصseraya berkata: Wahai Rosululloh, apakah
dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab: "Syirik kepada
Alloh." Kemudian apa lagi? Tanya orang tersebut. Nabi
menjawab:

"Durhaka

kepada

orang

tua."

Kemudian

apalagi? Jawab Nabi: "Sumpah palsu." (HR. Al-Bukhari)
Namun, bagaimanapun besarnya, ternyata Alloh dan
Rosul-Nya tidak menetapkan hukuman khusus di dunia. Oleh
karenanya, tidak boleh ditetapkan adanya hukuman khusus
kecuali hukuman yang hanya bersifat ta'zir.
Kedua:

Larangan

yang

terdapat

hukuman

atau

kaffarohnya
Seperti: berzina dirajam, mencuri dipotong tangan, jima'
di siang hari bulan Romadhon wajib membayar kaffaroh,
melanggar sumpah wajib membayar kaffaroh, dan lainnya.
Untuk pelanggaran larangan jenis kedua ini, jika dilakukan
berulang lebih dari sekali, apakah dihukum sekali saja
ataukah beberapa kali? Masalah ini tidak lepas dari dua
kemungkinan:
Pertama: Jika pelanggaran yang kedua tidak sejenis dengan
pelanggaran pertama. Seperti orang yang jima' siang hari
puasa

Romadhon

kemudian

mencuri.

diragukan lagi bahwa hukumannya dua hal:

Maka

tidak

1) Wajib membayar kaffaroh jima' siang hari Romadhon
yaitu memerdekakan budak, jika tidak mampu maka
puasa dua bulan hijriah berturut-turut, dan jika tidak
mampu maka memberi makan enam puluh orang
miskin.
2) Adapun

masalah

mencurinya

maka

dipotong

tangannya.
Hal itu karena antara pelanggaran pertama dan kedua
sama sekali tidak ada kesamaan dalam perbuatan dan
hukum pelanggaran-nya.
Kedua: Jika pelanggaran kedua sama dengan pelanggaran
yang pertama. Misal orang berzina lalu berzina lagi,
mencuri lalu mencuri lagi. Hal ini pun tidak terlepas dari
dua kemungkinan:
1. Setelah

melakukan

pelanggaran

pertama

sudah

dilaksanakan hukumannya atau kaffarohnya. Lalu dia
melaksanakan pelanggaran lagi, baik yang sejenis
maupun bukan, maka hukuman atau kaffarohnya
dilakukan lagi sendiri-sendiri.
Syaikh Shiddiq Hasan Khon  رمحه هللاberkata, "Para ulama
sepakat bahwa orang yang mencuri pertama kali
dipotong tangan kanannya. Jika dia mencuri lagi maka
dipotong kaki kirinya. Dan para ulama berselisih
tentang

seseorang

yang

mencuri

ketiga

kalinya

setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya.

Sebagian

besar

ulama

menyatakan

bahwa

dia

dipotong tangan kirinya."
Syaikh al-Albani  رمحه هللاdalam ta'liqnya mengatakan,
"Perbuatan ini telah shohih dari Abu Bakar dan Umar
 رضي هللا عنهماsebagaimana yang diriwayatkan oleh alBaihaqi (8/274). Kemudian jika mencuri lagi maka
dipotong kaki kanannya dan jika masih bisa mencuri
lagi maka diberikan hukuman ta'zir dan dipenjara."
(Roudhoh

Nadiyyah

bersama

Ta'liqot

Rodhiyyah:

2/279)
2. Setelah

melakukan

mendapatkan

pelanggaran

hukuman

atau

pertama

belum

belum

membayar

kaffaroh, lalu dia melakukan pelanggaran lagi yang
sejenis dengan pelanggaran pertama, maka inilah
letak permasalahan kaidah ini.
Kita

katakan:

Jika

ada

seseorang

melakukan

suatu

pelanggaran syar'i yang mewajibkan adanya hukuman
atau

kaffaroh,

lalu—sebelum

ditegakkan

hukuman

tersebut atau belum membayar kaffaroh—dia mengulangi
lagi pelanggaran tersebut, maka cukup dihukum atau
membayar kaffaroh sekali saja dan itu sudah mencukupi
untuk kedua pelanggaran tersebut. Wallohu A'lam.

Faedah. Kaidah ini ditinjau dari kebanyakan permasalahan
hukum fiqih. Namun, kalau diperinci setiap masalah,
niscaya akan ditemukan sesuatu yang berbeda dengan
konsekuensi kaidah ini.

CONTOH PENERAPAN KAIDAH

1. Barang siapa yang minum khamar beberapa kali, dan
belum

ditegakkan

hukuman

atasnya,

maka

cukup

baginya dilakukan sekali hukuman minum khamar, yaitu
empat puluh kali cambukan.
2. Barang siapa yang mencuri beberapa kali namun belum
dilaksanakan hukum potong tangan atasnya, maka cukup
baginya dipotong sekali yaitu tangan kanan sampai
pergelangan.
3. Barang siapa yang melanggar sumpah beberapa kali,
maka cukup baginya untuk membayar kaffaroh satu kali
saja.
4. Barang siapa yang men-zhihar2 istrinya beberapa kali,
maka cukup baginya satu kali kaffaroh.

2

Yaitu ucapan seseorang kepada istrinya: Kamu bagiku seperti
punggung ibuku. (red)

CONTOH BEBERAPA MASALAH YANG
PERLU PERINCIAN

1. Barang siapa yang mengumpuli istrinya pada siang hari
Romadhon, maka ini perlu perincian:
a. Jika dia jima' lalu membayar kaffaroh lalu jima' lagi
maka wajib bayar kaffaroh lagi dengan kesepakatan
para ulama.
b. Jika dia jima' dalam satu hari beberapa kali dan belum
bayar kaffaroh, maka cukup bayar sekali kaffaroh
dengan kesepakatan para ulama.
c. Jika dia jima' beberapa kali dalam beberapa hari dan
belum bayar kaffaroh, maka ada khilaf di kalangan
para ulama. Dan yang rojih insya Alloh adalah
membayar kaffaroh dengan hitungan hari yang dia
jima' padanya. Karena setiap hari adalah ibadah
tersendiri. Dan ini adalah madzhab al-Imam Malik,
asy-Syafi'i, dan salah satu riwayat al-Imam Ahmad,
serta lainnya. (Lihat Shohih Fiqh Sunnah: 2/110)
2. Jika

seseorang

membunuh

beberapa

orang

tanpa

sengaja, maka wajib membayar kaffaroh untuk setiap
jiwa. Begitu pula jika dia membunuh binatang buruan
saat ihrom. (Lihat asy-Syarh al-Mumti' karya Syaikh Ibnu
Utsaimin: 6/406)3

3

Lihat kaidah ini pada Talqih al-Afham Aliyyah oleh Syaikh Walid asSu'aidan no. 23.

