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KATA PENGANTAR 

 

ضل الحمد هلل الذى جعل الشريعة اإلسالمية أكمل شرائـع هللا ۞ و رسوله أف

أنبيائه و رسله ۞ و مجتهدوا و خدماؤها  فى رعايته و وعد ثوابه ۞ و 

امة وهى واحدة الشريعة الخالدة المحفوظة الى يوم القيأمتها خير أمم هللا ۞ 

 ۞ و صالحة لكل زمن و بقعة ۞ صلوات هللا و مالئكته و جميع خلقه ۞

الحمد  مع أزكى التسليم و التحية المباركة ۞ على خير البرية و صاحب لواء

القائل  و الشفاعة ۞ سيدنا و حبيبنا و شفيعنا و موالنا محمد بن عبد هللا ۞

۞ صدق رسول هللا و  نما األعمال بالنيةقِبل ربه وال من هـواه ۞  إمن 

ته و شهدنا تبليغ رسالته ۞ صلى هللا عليه و على اله و أصحابه و أهل بي

اصهاره و محبه و أمته ۞ عدد خلقه و رضا نفسه و زينة عرشه و مداد 

 كلماته ۞ من اول الدنيا إلى يوم القيامة ۞ اما بعده : ۞

 

Segala puji dan syukur saya persembahkan 

kepada Allah SWT atas segala nikmat dan 

karunia-Nya terutama nikmat Islam dan 

syariatnya yang merupakan syariat agama 

terlengkap dan tersempurna di antara sekian 

syariat yang ada di muka bumi ini. Sholawat 

dan salam, semoga selalu tercurah kepada 

seorang Nabi yang di utus Allah SWT dengan 

membawa syariat yang sempurna, penuh 

hikmah dan menjadi rahmat bagi semesta 

alam; Nabi Muhammmad SAW, keluarga, 

sahabat-sahabat dan genarasi penerusnya 

sampai hari kiamat. 

Dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama, 

hegemoni bidang ilmu tertentu terhadap 

bidang lainnya, superior dan inferior feeling 

dari masing-masing bidang ilmu, hierarki ilmu 



utama dan ilmu komplementer, adalah akibat-

akibat laten yang harus ditanggung dari 

kenyataan itu yang melahirkan dampak negatif 

dalam masyarakat luas di seluruh aspek 

kehidupan. Ironisnya, bangunan keilmuan 

agama Islam yang dikembangkan di Perguruan 

Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), baik 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN), maupun 

Universitas Islam Negeri (UIN) justru 

kebanyakan masih mencerminkan paradigma 

dikotomis-atomistik. Oleh karena itu kehadiran 

buku ini diharapkan dapat mengkikis 

paradigma dikotomis-atomistik tersebut. 

Disamping bisa membuktikan bahwa ada 

integrasi sains dan Islam –secara umum dan 

khususnya dalam ilmu usul fikih dan fikih 

muamalah kontemporer- adalah sebuah 

keniscayaan sebagai sunnatullah, karena 

semua ciptaan Allah SWT termasuk semua jenis 

ilmu pengetahuan itu dalam perkembangan 

perjalanannya akan mengalami integrasi dan 

interkoneksi dengan ilmu-ilmu lain untuk bisa 

menjaga eksistensinya sampai hari akhir.   

Signifikan dari buku kecil ini adalah antara lain 

untuk: 1) memberikan sumbangsih berharga 

bagi wacana integrasi sains dan Islam, 

khususnya bidang usul fikih klasik dan fikih 

muamalah kontemporer yang terlahir melalui 

proses ijtihad fatwa-fatwa ulama kontemporer; 

2) menegaskan kembali posisi legal keberadaan 

integrasi dalam ilmu-ilmu Islam yang banyak 

bersumber dari sumber-sumber absolut wahyu 

sekalipun, dan 3) memudahkan mahasiswa 

studi Islam, para santri pondok-pondok 



pesantren, pemerhati ilmu-ilmu Islam dan 

masyarakat luas untuk lebih memahami 

tentang konsep integrasi dan bisa dijadikan 

salah satu referensi literasi mereka. 

Sayiduna Umar bin Khottab ra. Dalam sebuah 

riwayat pernah berkata: "Idzâ tamma al-Amr, 

bada al-Naqsh“ (Jika sebuah pekerjaan telah 

selesai, maka barulah akan tampak 

kekurangannya). Maka buku kecil ini sudah 

bisa dipastikan banyak kekurangan dan 

kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran 

dari pembaca dan masyarakat luas sangat saya 

harapkan untuk lebih meningkatkan kwalitas 

dan manfaat dari bukui ini. 

Akhir kata, saya sangat bersyukur pada Allah 

SWT dan berterima kasih pada kedua orang H. 

Abdurahman Arfan dan al-marhumah; Sunita 

(semoga Allah mengampuni semua dosanya 

dan menerima semua amal salehnya, terutama 

dengan berkah amal jariah lewat buku ini).  

Rasa terimakasih yang tak terhingga juga 

untuk isteri terkasih Aminah Ahmad Al-Atas, 

S.Ag dan kedua ananda tercinta Iklil Athroz 

Arfan dan Nawal Rajwa yang telah banyak 

memberi spirit dan amunisi kapan pun dan 

dimana pun terutama saat saya lelah dalam 

perjalanan hidup ini. Terima kasih ini saya 

haturkan pula kepada Prof. Dr. H. Saifullah, 

M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN 

Malang dan segenap wakil-wakilnya; Prof. Dr. 

Hj.Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Ketua LP2M 

UIN Malang dan seluruh unit dan staff 

pendukungnya; Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan 

sebagai Direktur PMU (Project Management 



Unit) dengan seluruh komponen pendukung- 

nya; dan rasa terima kasih ini juga tak lupa 

saya haturkan pada Prof. Dr. H. Abd. Haris, 

M.Ag. sebagai Rektor UIN Malang bersama 

semua wakil-wakilnya.  

Semoga buku kecil yang insya Allah telah 

diawali penulisannya dengan niat ikhlas karena 

Allah SWT dan niat menyampaikan ilmu yang 

bermanfaat ini akan  mendapat wilayah rida 

dan kecintaan dari Allah SWT, Nabi Muhammad 

SAW, ahl al-bayt-nya, semua mashayikh dan 

semua kaum muslimin. Dan semoga karya kecil 

ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat 

akademik khususnya dan masyarakat luas pada 

umumnya, sehingga bisa memberikan pahala 

jariyah yang abadi sampai hari akhir.Amin. 

 

Malang, 12 Desember 2020 

 

 

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.   

 

 

 

 

 



PEDOMAN TRANSLITERASI 

Sistem transliterasi huruf Arab ke huruf Latin 

dalam naskah ini sesuai dengan SK Rektor UIN 

Maliki Malang, nomor: Un.3/PP.009/2981/2011 

yang menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD) plus, yaitu transliterasi yang didasarkan 

atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 

Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. 

b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku 

Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide 

Arabic Transliterastion), INIS Fellow 1992. 

 

A. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 

 Tidak ا

dilambang 

 Th ط

 Dh ظ B ب

 hadap)‘ ع T ت

atas) 

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك kh خ

 L ل D د

 M م dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

ـه S س ة  /   H 

 hadap)’ ء Sy ش

bawah) 



 Y ي Sh ص

 .t (jk ة Dl ض

mudhaf) 

  

B. Madd dan Diftong 

Arab Latin Arab Latin 

 â (a آ

panjang) 

 Aw اَو  

 î (i اِي  

panjang) 

 Ay اَي  

 û (u اُو  

panjang) 
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