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Apa Darurat itu?
• Kata darurat berasal dari kata “dharra,
yadhurru, dharran” yang berarti merusak,
atau memberi mudarat. Keadaan sangat
merusak atau sangat memaksa, kebutuhan
yang amat mendesak dan amat berbahaya
apabila tidak dipenuhi (Mu’jam al-Wasith).

Batasan Darurat Menurut Ulama
• Abu Bakar Al Jashas: darurat adalah ketakutan
seseorang pada bahaya yang mengancam
nyawanya atau sebagian anggata badannya
karena ia tidak mngkonsumsi makanan.
• Asy-Suyuti: darurat adalah posisi seseorang
pada sebuah batas dimana kalau ia tidak
mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, ia akan
binasa atau nyaris binasa.

• Al-Syatibi :
Darurat adalah mencakup dua hal yaitu darurat
merupakan keadaan yang terlalu mendesak
hingga tidak memungkinkan seseorang untuk
menjaga dan mempertahankan lima perkara
pokok yaitu menjaga agama, nyawa, akal,
keturunan (harga diri) dan harta,
Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang
berada dalam suatu batas apabila ia tidak
melanggar sesuatu yang diharamkan maka ia
boleh mengalami kematian atau nyaris mati.

• Wahbah Zuhaili:
darurat adalah datangnya suatu keadaan bahaya atau
kesulitan yang amat berat pada diri manusia, yang
membuat dirinya khawatir akan terjadi kerusakan atau
sesuatu yang menyakiti jiwa dan anggota tubuh,
kehormatan (harga diri), akal, dan harta. Apabila
kondisi ini terjadi, maka boleh melakukan sesuatu yang
diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang
diwajibkan atau menunda waktu perlaksanaannya guna
menghindari kemudaratan yang diperkirakan dapat
menimpa dirinya sesuai dengan batasan-batasan yang
ditentukan syara'.

• Ayat-ayat yang berkaitan dengan Darurat:
QS. Al-Baqarah: (173);
• ّللا َف َم ِن
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َ اغ َوالَ َعا ٍد َفال إِ ْث َم َعلَ ْي ِه إِنَّ ه
ٍ
• Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika
disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi
barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)
sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. Baqarah 173

• QS.Al-Maidah: (3);
َ ُّللا ِب ِه َو ْال ُم ْن َخ ِن َق ُة َو ْال َم ْوق
ْ حُرِّ َم
وذةُ َو ْال ُم َت َر ِّد َي ُة
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ِ ير َو َما أ ُ ِه َّل لِ َغي ِْر ه
ِ
ب َوأَن َتسْ َت ْقسِ مُو ْا ِباألَ ْزالَ ِم َذلِ ُك ْم ِفسْ ٌق ْال َي ْو َم
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َ َّإلث ٍم َفإِن
ِ يت لَ ُك ُم
ِ ف
• Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali
yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan
anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.
Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)
agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah
kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan
telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi
agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (Al-Maidah 3)
•

• QS. Al-An’am: (119);
• ص َل لَ ُكم مَّا َحرَّ َم َعلَ ْي ُك ْم إِالَّ َما
َّ ّللا َعلَ ْي ِه َو َق ْد َف
ِ َو َما لَ ُك ْم أَالَّ َتأْ ُكلُو ْا ِممَّا ُذ ِك َر اسْ ُم ه
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َ ون ِبأَهْ َوا ِئ ِهم ِب َغي ِْر ِع ْل ٍم إِنَّ َرب
َ ُُّضل
ين
َ ِب ْالمُْْ َت ِد
Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang
yang halal) yang disebut nama Allah ketika
menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah
menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya
atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan
sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar
hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu
mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui
batas. Al-‘An’am: 119

• QS. Al-An’am: (145);
َقُل الَّ أ
• ً ون َم ْي َت ًة أَ ْو دَ ما
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َ اغ َوال َعا ٍد فإِنَّ َرب
ٍ َب
Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan
itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang
disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam
keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

• QS. Al-Nahl: (115).
• ّللا ِب ِه َف َم ِن
ِ ير َو َما أ ُ ِه َّل لِ َغي ِْر ه
ِ نز
ِ إ َّن َما َحرَّ َم َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْي َت َة َو ْال َّد َم َولَحْ َم ْال َخ
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َ اغ َوالَ َعا ٍد َفإِنَّ ه
ٍ
• Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu
(memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang
disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi
barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak
menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. (An-Nahl 115)

• Ayat-ayat tersebut selain menjelaskan tentang
makanan-makanan yang diharamkan dalam
Islam juga menjelaskan bahwa Allah
memberikan pengecualian terhadap orang
yang mengalami kondisi darurat guna menjaga
jiwa dari kebinasaan tanpa
mempertimbangkan kenapa hal itu
diharamkan.

• Al-Bazdawi: pengecualian yang diberikan oleh
Allah terhadap orang-orang yang dalam
kondisi darurat menunjukkan adanya
kebolehan, karena inti dari permasalahan
tersebut adalah apa yang dibalik pengecualian
itu, sehingga dengan pengecualian itu dapat
dipahami bahwa hukum sebelum
diharamkannya adalah hukum boleh.

• Al-Jashas: yang dimaksud dengan penegasan Ayat
tentang bolehnya bangkai dsb adalah untuk “ihya’
an-nafs” bagaimana jiwa tidak menjadi binasa,
prinsip ini berlaku untuk semua yang diharamkan
karena adanya darurat.
• Ibn Rusydi: Jika tidak ada sesuatu yang halal yang
dapat dikonsumsi maka boleh menggunakan halhal yang dilarang (ulama tidak berbeda dalam
masalah ini)

• Hadis Nabi Saw banyak menjelaskan tentang kedudukan
darurat antara lain:
• ح هدثنا عبد ّللا ح َّدثن أب حدثنا محمد بن القاسم عن األوزاع عن حسان بن
 إنا بأرض تصيبنا بها، «يا رسول ّللا: قلت:عطية عن أب واقد الليث قال
 ولم، ولم تغتبقوا، إذا لم تصطبحوا: فما يحل لنا من الميتة ؟ قال،مخمصة
تحتفؤا بقال فشأنكم بها
• HR. Ahmad bin Hambal dari Waqid al-Laisi, seorang sahabat
bertanya kepada Nabi saw. Wahai Rasulullah, kami berada
di suatu tempat dimana kami dilanda kelaparan, apakah
dihalalkan kepada kami memakan bangkai? Rasulullah
menjawab: demikianlah keadaan kalian, apabila tidak
makan dan minum di siang hari, dan tidak makan dan
minum di malam hari (yaitu halal bagimu bangkai).

Kategori Darurat
• Kategori darurat menurut ulama klasik:
• rasa lapar yang sangat dan tidak ada sesuatu
yang halal yang dapat dikonsumsi;
• adanya paksaan yang tidak bisa ditolak dan
mengancam eksistensi kehidupan
• adanya kefakiran
(Al-Razi, Al-Qurtubi dan Ibn Al-Arabi)

Kategori Umum
• Darurat makanan dan obat-obatan (dharurah al-ghiza wa
ad-dawa’)
• Darurat karena paksaan (al-ikrah)
• Darurat karena lupa (an-nisyan)
• Darurat karena bodoh (Al-Jahl)
• Darurat karena adanya kesulitan (al-’usr /’umum al-balwa)
• Darurat karena bepergian (Al-Safar)
• Darurat karena sakit (al-maradh)
• Darurat karena bawaan sejak lahir (ad-dharar ath-thabi’y)
• Darurat karena bela diri (ad-difa’asy-syar’i)

• Apabila kondisi darurat seperti ini terjadi maka
( الضرورات تبيح المحظوراتDarurat membolehkan
hal-hal yang dilarang) artinya yang dilarang
boleh dilakukan dan yang wajib boleh
ditinggalkan

Darurat dan Maslahah
• Darurat adalah dimana manusia sampai pada kondisi yang
sangat kesulitasn sehingga dapat melakukan hal-hal yang
dilarang guna menghindarkan jiwanya, hartanya dsb dari
kebinasaan.
• Sementara maslahah adalah bagaimana manusia dapat
menggapai suatu kemanfaatan dan terhindar dari
kerusakan atau mencapai kemanfaatan dengan menjaga
agama, jiwa, keturunan (harga diri) akal dan harta.
• Jadi maslahah mencakup hal-hal yang bersifat dharuriyat,
hajiyat dan tahsiniyat, sedang darurat hanya terbatas pada
hal-hal yang besifat dharuriyat saja.

Qawaid Fiqhiyyah
•
•

•
•

المشقة تجلب التيسير
Kesukaran membawa kemudahan
 إذا اتسع األمر ضاق/ إذا ضاق األمر اتسع
Jika sesuatu sempit (sulit) maka diluaskan
(dimudahkan)
الضرورات تبيح المحظورات
Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang
الضرورة تقدر بقدرها
Darurat disesuaikan dengan kadarnya

•
•

•

•

ما جاز لْذر يبطل بزواله
• Seauatu yang dibolehkan karena uzur maka batal
setelah uzur itu tidak ada lagi
الميسور ال يسقط بالمْسور
• Yang mudah tidak dijatuhkan dengan adanya
kesusahan
االضطرار اليبطل حق الغير
• Darurat tidak menghilangkan hak orang lain
 الخاصة تنزل منزل الضرورة/ الحاجة الْامة
Hajat umum/khusus dapat menempati posisi darurat

•

•

•

•
•

Permasalahan Hukum dlm Darurat
• Darurat ≥ membolehkan yang dilarang atau
meninggalkan yang wajib
• Segala sesuatu dapat dilakukan karena adanya
darurat (memakan makanan yang diharamkan
dan obat-obatan (najis) hukumnya boleh atau
wajib?
• Batasan kebolehan melakukan yang dilarang
karena darurat guna menjaga jiwa dari
kebinasaan
• Konsekuensi hukum karena adanya kondisi
darurat

