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KEPUTUSAN
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI
Tentang
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok
Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439
H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:
Menimbang:

a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan
kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait
dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait
dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan
yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan
dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban
hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;
c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum
berupa keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum
yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam
keputusan, baik dari Al-Qur’an, Hadis, ijma, qiyas, dan dalildalil lain yang mu’tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahahmafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam
keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
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3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia;
4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah
yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia;
5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia:
dengan bertawakkal kepada Allah SWT:
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
1. Hasil Sidang Komisi A tentang masalah-masalah Strategis Kebangsaan (Masail
Asaiyah Wathaniyah) yang meliputi;
(i)

Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara, (ii)

(ii)

Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

(iii)

Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara, dan

(iv)

Pemberdayaan Ekonomi Umat

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima’ ini kepada
masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H
9 Mei
2018 M
PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Ketua,

Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI
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LAMPIRAN KEPUTUSAN

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

KOMISI A

Tentang

MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)

TEMA PEMBAHASAN:

I.
II.

Menjaga Eksistensi Negara dan Kewajiban Bela Negara
Prinsip-prinsip Ukhuwah Sebagai Pilar Penguatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia

III.

Hubungan Agama dan Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

IV.

Pemberdayaan Ekonomi Umat
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I
MENJAGA EKSISTENSI NEGARA DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA

1. Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dinyatakan
dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, pada hakekatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (al-mitsaq
al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama (al-muahadah al-jamaiyah) bangsa
Indonesia. Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan
oleh para pejuang, terutama para ulama dan umat Islam dari generasi ke generasi.
Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang
menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk
negara-bangsa ini.
2. Perjanjian kebangsaan dalam bentuk NKRI berdasarkan Pancasila dengan sila
pertama menjiwai sila-sila lainnya, menegaskan religiusitas dan ketauhidan.
Perjanjian itu secara syari mengikat seluruh elemen bangsa yang wajib dipelihara
dan dijaga dari setiap upaya mengubahnya. Hal itu merupakan manifestasi kecintaan
kepada negara dan bangsa (hubb al-wathan) yang merupakan bagian dari keimanan.
3. Setiap upaya menjaga dan memelihara perjanjian kebangsaan tersebut akan
menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam dan luar negeri. Hal itu terjadi
karena adanya kepentingan dari kelompok masyarakat di dalam negeri, dari suatu
negara tertentu, atau dari aliansi kelompok masyarakat dalam negeri dengan negaranegara tertentu karena adanya kepentingan yang sama dan mengancam
kelangsungan eksistensi dan kedaulatan negara dan bangsa ini.
4. Saat ini, era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap
mengancam, seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial,
dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan secara
sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan
yang secara jangka panjang akan memperlemah negara, dan pengendalian media
massa sebagai pembentuk opini publik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
5. Dengan dasar pemikiran di atas, harus dilakukan upaya bela negara untuk
mempertahankan eksistensi NKRI dengan memperkokoh karakter bangsa dan pilarpilar kebangsaan, menuju tercapainya kondisi kehidupan kemasyarakatan,
kebangsaan dan kenegaraan yang baik, demi memperoleh ridha Allah SWT dan
terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khairu ummah).
6. Dalam rangka memperkuat negara dan bangsa serta menghindari terjadinya
pengkhianatan terhadap perjanjian kebangsaan, perlu dilakukan upaya:
-

Negara wajib mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, terutama dalam
bidang hukum, ekonomi, sosial, dan politik, sehingga tercipta rasa adil,
aman, dan sejahtera secara merata.
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-

Setiap warga negara wajib melakukan bela negara, sehingga dapat
mengantisipasi segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar,
pengkhianatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) serta upaya
mengubah bentuk negara-bangsa.

DASAR PENETAPAN:
1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

ِ لْْ َكلَمةْ ْسواء ْب ي نَ نَا ْوب ي نَ ُكمْ ْأَ ْلاْنَعب َْد ْإِ ْلاْاللّْه ْو ْلَْنُش ِرَْك ْبِِْه ْ َشيئاْ ْو ْلَْي ت
ِ
ْاخ َْذ
ِْ َقُلْ ْيَا ْأَه َْل ْال ِكت
َ َ
ُ
َ َ َ َ َ َ َْ اب ْتَْ َعالَواْ ْإ
ََ
ْْونْاللِّْهْفَِإنْتَ َولاواْْفَ ُقولُواْْاش َه ُدواْْبِأَنااْ ُمسلِ ُمو َْن
ِْ ضنَا بَعضاْْأَربَاباْْ ِّمنْ ُد
ُ بَع
“Katakanlah (Muhammad), Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu
kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah
kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa
kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka
berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah
orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (QS. Ali Imran : 64)

ِ ِ ولَو ْأَ ان ْأَهل ْال ُقرىْآمنُواْواتا َقواْلََفتَحنَاْعلَي ِْهم ْب رَكات ِْمن ْال اسم ِاء ْواألر
ْاهمْ ِِْبَا
ُ ََخذن
َ ض َْولَكن ْ َك اذبُواْفَأ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ
ََ َ
َكانُواْيَك ِسبُو َْن
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa
yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf: 96)

ِ
ِ َوإِذَاْأَردنَاْأَنْنُهلِكْقَريةْأَمرن
اهاْتَد ِمريا
َ اْمت َرف َيهاْفَ َف َس ُقواْف َيهاْفَ َح اق
َ َْعلَي َهاْال َقو ُلْفَ َد امرن
ُ َ َ َ
َ َ

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan
kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah), tetapi
bila mereka melakukan kedurhakaan dalam (negeri) itu, maka sudah sepantasnya
berlaku terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami hancurkan negeri
itu sehancur-hancurnya.” (QS. Al-Isra: 16)

ِِْ إِاَّنَاْالمؤِمنو َنْالا ِذينْآمنواْبِاللا ِهْورسولِِهُْثُاْ ََلْي رتَابواْوجاهدواْبِأَمو
ِِ
ْْه ُم
َُ َ
ُ ُ
َ ِْسبِ ِيلْاللا ِهْأُولَئ
ُك
َ الم َْوأَن ُفسهم ِِْف
ُ ََ
َ َُ ََ ُ َ
ص ِادقُو َْن
ال ا
“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah orang-orang yang
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan
mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orangorang yang benar.” (QS. Al-Hujurat: 15)
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ِ لَيس ْالِ اِب ْأَن ْتُولُّواْوجوه ُكم ْقِبل ْالمش ِرِق ْوالمغ ِر ِب ْولَ ِك ان ْالِ اِب ْمن ْآمن ْبِاللا ِه ْوالي ْوِم
ْْاآلخ ِر َْوال َمالئِ َك ِة
ََ
َ
َ َ
َ ََ َ ُُ َ
ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َوال ِكت
ْني َْوِِف
َ ني ْ َوآتَىْال َم
َ ال
َ ني َْواب َن ْال اسبِ ِيل َْوال اسائل
َ ىْوال َم َساك
َ ِّاب َْوالنابِي
ُ َْعل
َ ىْحبِّه ْ َذ ِويْال ُقرََب َْواليَتَ َام
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َالرق
ِ اه ُدواْوال ا
ْني
َْ َاب َْوأَق
ين ِِْف ْالبَأ َساء َْوال ا
ام ال ا
ِّ
َ صالَْة ْ َوآتَىْالازَكا َة َْوال ُموفُو َن ْبِ َعهدهم ْإِ َذ
َ ضار ْاء َْوح
َ َ اْع
َ صاب ِر
ْه ُمْال ُمتا ُقو َْن
َْ كْالا ِذ
َ ِاْوأُولَئ
َ ِالبَأ ِسْأُولَئ
ُك
َ ين
َ ص َدقُو

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi
sesungguhnya kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah,
hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (orang yang
dalam perjalanan), dan peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya,
mendirikan salat, dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya
apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan
pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan
mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 177)

ِ ِ بْالا ِذينْي َقاتِلُو َن ِِْف
ُِ إِ انْاللاه، اْلْتَفعلُو َْن
ِ ِ
ْْصفًّاْ َكأَن ُاهمْبُن يَا ٌن
َ
َ ْسبِيله
َ َ اْم
ُ َ ُّ ُْي
َ َكبُ َْر َْمقتاْعن َدْاللاه ْأَنْتَ ُقولُو
َ
صوص
ُ َمر
“Amat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak
kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di
jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan
yang tersusun kokoh.” (QS. As-Shaff: 3-4)

ِ
ِ ِ ِ اخ ِذ ْالمؤِمنُو َن ْال َكافِ ِرين ْأَولِياء ِْمن
ِ َل ْي ت
ْْشيء ْإِلْأَن
َْ ني
َ س ِْم َن ْاللا ِه ِِْف
َ ْوَمن ْيَف َعل ْ َذل
ُ ََ َ
َ ْدون ْال ُمؤمن
َ
ُ
َ ك ْفَلَي
ِ تَتا ُقوا ِمن همْتُ َقاةْوُُي ِّذرُكمْاللاهْنَفسهْوإِ َلْاللا ِهْالم
ص ُْري
ُ
َ
َ َُ ُ ُ ُ َ َ
“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin,
melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak
akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari
sesuatu yang kamu ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kalian akan
diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali.” (QS. Ali Imran: 28)

ِا
ِ اخ ُذواْبِطانَة ِْمن
ِ اْلْتَت
اْعنِتُّمْقَد ْْبَ َد ِتْالبَ غضاءُ ِْم ْن
َ ْآمنُو
ُ
َ اْم
َ ْدون ُكم َْلْيَألُونَ ُكم
َ ْخبال َْوُّدو
َ ين
َ يَاْأَيُّ َهاْالذ
ِ ْهاْأَن تم ْأ.يات ْإِن ْ ُْكنتم ْت ع ِقلُو َْن
ِ ماُْت ِفيْص ُدورهم ْأَكب ر ْقَد ْب يا نااْلَ ُكم ْاآل
ُِ ُولء
ُْْتبُّونَ ُهم َْول
ُ أَفو ِاه ِهمْ َو
َ ُ
ُ َ
َ َُ ُُ ُ
ُ
ِ ضواْعلَي ُكم ْاأل
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْظ ْقُل
ِْ َنام َل ِْم َن ْالغَي
َ ذاْخلَو
َ ِااْوإ
َ ُُيبُّونَ ُكمْ َوتُؤمنُو َن ْبالكتاب ْ ُكلِّه َْوإذاْلَ ُقوُكم ْقالُو
َ اْآمن
ُ َ ُّ اْع
ِ موتُواْبِغَي ِظ ُكمْإِ اْن اللاهْعلِيمْبِذا
ْالص ُدوِْر
ُّ ت
ُ
ٌ َ َ
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orangorang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena)
mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan
kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang
tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu
ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. Beginilah kamu! Kamu menyukai
mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab.
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Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, “Kami beriman,” dan apabila
mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci
kepadamu. Katakanlah (kepada mereka), "Matilah kamu karena kemarahanmu itu."
Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.” (QS. Ali Imran: 118-119)

ِ اط ْاْلي ِل ْتُرِهبو َن ْبِِه ْع ُد او ْاللا ِه ْوع ُد اوُكم ْوآخ ِر
ِ وأ َِع ُّدواْ َلم ْماْاستَطَعتُم ِْمن ْقُ اوة ْوِمن ْ ِرب
ْْدوِنِِم َْل
َ
ُ ين ْمن
ََ
َ
ُ
َ َ
َ ُ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْسبِ ِيلْاللاهْيُ َو ا
فْإلَي ُكم َْوأَن تُم َْلْتُظلَ ُمو َْن
َ تَعلَ ُمونَ ُه ُْمْاللاهُْيَعلَ ُم ُهمْ َْوَماْتُنف ُقواْمن
َ ْشيء ِِْف
“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan
kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan
musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak
mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan
Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan
dizalimi.” (QS. Al-Anfal: 60)

ِ
ِ َ ياْأَيُّهاْاْلا ِذين ْآمنُو
ُْاءُ ْبَعض َْوَمن ْيَتَ َوالُمْ ْ ِمن ُكم ْفَِإناه
ْ َض ُهم ْأَولِي
ُ اص َارىْأَوليَاءَ ْبَع
َ اْل ْتَتاخ ُذواْاليَ ُه
َ ود َْوالن
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َْ ِمن ُهمْإِ اْنْاللاهَ َْلْيَهديْال َقوَمْالظاالم
ني
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan
Nasrani sebagai wali(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa
di antara kamu menjadikan mereka menjadi wali, maka sesungguhnya dia termasuk
golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
yang zalim.” (QS. Al-Maidah: 51)

تْتَبغِي
ْ ِاُهَاْ َعلَىْاألُخَرىْفَ َقاتِلُواْالا
َْ ِانْ ِم َْنْال ُمؤِمن
ِْ ََوإِنْطَائَِفت
ُ نيْاق تَتَ لُواْفَأَصلِ ُحواْبَي نَ ُه َماْفَِإنْبَغَتْْإِح َد
ْني
َْ بْال ُمق ِس ِط
ُّْ لْأَم ِْرْاللاِْهْفَِإنْفَاءتْْفَأَصلِ ُحواْبَي نَ ُه َماْبِالْ َعد ِْلْ َوأَق ِسطُواْإِ اْنْاللاَْهْ ُُِي
َْ ِيءَْإ
ْ ّتْتَِف
َْح ا

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikan antara
keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang
lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu
kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah
Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlakulah adil.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat:
9)
2. Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:

ْْاملسلمون ْعلى ْشروطهم ْ(رواه ْأبو:عن ْأَب ْهريرة ْرضى ْاهلل ْعنه ْقال ْرسول ْاهلل ْصلى ْاهلل ْعليه ْوسلم
)داودْواحلاكم
“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap Muslim terikat atas
syarat-syarat (yang telah disepakati).” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim)
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ْْكل ْشرط ْليس ْىفْْكتاب ْاهلل ْفهو:ْ عن ْابن ْعباس ْرضى ْاهلل ْعنه ْقال ْرسول ْاهلل ْصلى ْاهلل ْعليه ْوسلم
ْ)باطلْوإنْْكانْمائةْشرطْ(رواهْالطِباينْوالبزار
“Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap syarat (yang diperjanjikan)
yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an adalah batal, walaupun seratus syarat.” (HR.
Al-Thabrani dan Al-Bazzar)

ِ ْاْسعواْوأ:ال
َُْطيعُواْ َوإِنْْاستُع ِم َْلْ َحبَ ِشيْْْ َكأَ اْنْ َرأ َس ْه
ِّْ ِسْب ِْنْ َمالِكْْ َعنْْالن
ِْ ََعنْْأَن
َ ُ َ َْ َابْصلىْاهللْعليهْوسلمْق
)َزبِيبَْةٌْ(رواهْالبخاري
“Dari Anas bin Malik ra., Nabi saw. bersabda: Dengarkan dan patuhlah (kepada
pemimpin) walaupun ia seorang Habasy (kulit hitam) yang rambutnya (keriting
seperti) anggur kering.” (HR. Al-Bukhari)

ِ ْ ْمنْ ْخر:ول ْاللاِْه ْصلى ْاهلل ْعليه ْوسلم
ْات
َْ اع ْةَْفَ َم
َْ اع ِْة ْ َوفَ َار
ُْ ال ْ َر ُس
َْ َْق:ال
َْ ََب ْ ُهَري َرَْة ْق
ْ َِعنْ ْأ
َ ق ْاْلَ َم
َ ج ْمنْ ْالطا
َ ََ َ
ِ فَ ِميتت ْهْج
)اهلِياْةٌْ(رواهْأمحد
َ ُ َُ
“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa keluar dari
ketaatan kepada pemimpin, dan memisahkan diri dari jamaah, kemudian mati,
maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai seorang Muslim).” (HR.
Ahmad)

ْْومنْماتْوهوْمفارقْللجماعة:ْقالْرسولْاهللْصلىْاهللْعليهْوسلم،عنْابنْعمرْرضىْاهللْعنهما
)فإنهْميوتْميتةْجاهليةْ(رواهْمسلم
“Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa mati dalam keadaan
memisahkan diri dari jamaah, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah (tidak sebagai
seorang Muslim).” (HR. Muslim)

ُْْ َمنْْ َرأَىْ ِمنْْأ َِم ِريْهِْ َشيئاْيَكَرُه ْهُْفَليَصِِْبْفَِإن ْاه:ْولْاللاِْهْصلىْاهللْعليهْوسلم
ُْ الْ َر ُس
َْ َْق:ال
َْ ََع ِْنْاب ِْنْ َعبااسْْق
ِ اتْفَ ِميتت ْهْج
ِ فْاْلم
)اهلِياْةٌْ(رواهْأمحد
َ َ َ َْ ََمنْْ َخال
َ ُ َُ َْ اع َْةْشب راْفَ َم
“Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa melihat dari
pemimpinnya sesuatu yang tidak ia sukai, maka bersabarlah, karena siapapun yang
menyelisihi jamaah satu jengkal saja kemudian mati, maka ia mati dalam keadaan
jahiliyah (tidak sebagai seorang Muslim).” (HR. Ahmad)

ْ ْ ْ" ْاملؤمن ْالقوي ْخري ْوأحب: ْقال ْرسول ْاهلل ْصلى ْاهلل ْعليه ْوسلم:عن ْأب ْهريرة ْرضي ْاهلل ْعنه ْقال
ْ ْوإن. ْواستعن ْباهلل ْول ْتعجز، ْاحرص ْعلى ْما ْينفعك.إل ْاهلل ْمن ْاملؤمن ْالضعيف ْوِفْْكل ْخري
11

ْْوماْشاءْفعل؛ْفإنْلوْتفتح،ْقدرْاهلل:ْولكنْقل،ْلوْأينْفعلتْْكانْْكذاْوكذا:أصابكْشيءْفالْتقل
)عملْالشيطان"ْْ(رواهْمسلم
“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Seorang mukmin yang kuat itu
lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan pada
keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang
bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allâh (dalam segala
urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau
tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, “Seandainya aku berbuat demikian,
tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah; Ini telah ditakdirkan Allâh,
dan Allâh berbuat apa saja yang Dia kehendaki.” Karena ucapan “seandainya”
akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.” (HR. Muslim)
3. Kaidah Fiqhiyyah:

درءْاملفاسدْمقدمْعلىْجلبْاملصاحل
“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.”

يتمْالواجبْإلْبهْفهوْواجب
ّْ ْماْل
“Sesuatu yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, maka hukumnya juga
wajib.”
4. Pendapat Para Ulama:

ْإذا ْخرجت ْعلى ْاإلمام ْطائفة ْمن ْاملسلمني ْورامت ْخلعه ْبتأويل ْأو ْمنعت ْحقا ْتوجه ْعليها ْبتأويل
ْنيْاق تَتَ لُوا
َْ ِانْ ِم َْنْال ُمؤِمن
ِْ َوخرجت عنْقبضةْاإلمامْوامتنعتِْبنعةْقتلهاْاإلمامْلقولهْعزْوجلْ َْوإِنْطَائَِفت

ْل ْأَم ِْرْاللاِْهْالْأن
َْ ِيءَْإ
ْ ّتْتَِف
ْتْتَبغِيْ َح ا
ْ ِاُهَاْ َعلَىْاألُخَرىْْفَ َقاتِلُواْالا
ُ فَأَصلِ ُحواْبَي نَ ُه َماْْۖفَِإنْبَغَتْْإِح َد

ْقال

ْ. ولْيبدأْالقتال ْحّتْيسألم ْماْينقمون ْمنهْفإنْذكرواْمظلمةْأزالاْوإنْذكرواْعلةْيكمنْإزاحتهاْاه
)195ْ(اجملموعْاْلزءْالتاسعْعشرةْص
“Jika ada sekelompok kaum Muslim membelot dari imam (kepemimpinan) dan ingin
menjatuhkannya, maka imam boleh memeranginya, sebagaimana firman Allah:
“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikan antara
keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang
lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu
kembali pada perintah Allah.” Sampai pendapat ini: dan jangan mulai berperang
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sehingga dia bertanya kepada mereka apa persoalkan. Jika ada kezaliman, maka
hilangkan lah.” (Al-Majmu’ Juz 19 halaman 195)

ْ...(قولهْمنْْكرهْمنْأمريهْشيأْفليصِبْفإنهْمنْخرجْمنْالسلطان)ْايْمنْطاعةْالسلطانْإلْأنْقال
ْْوىف الروايةْالثانيةْمنْفارقْاْلماعةْ(وقولهْشِبا)ْوهىْْكنايةْعنْمعصيةْالسلطانْوْحماربتهْقالْابنْأَب
ْمجرة املراد ْباملفارقة ْالسعي ْىف ْحل ْعقد ْالبيعة ْالّت ْحصلت ْلذلك ْاألمري ْولو ْبإدىن ْشيئ ْفكين ْعنه
ِْبقدار ْالشِب ألن ْاألخذ ْىف ْذلك ْيؤول ْإل ْسفك ْالدماء ْبغري ْحق ْوقد ْأمجع ْالفقهاء ْعلى ْوجوب
ْطاعة ْالسلطان املتغلب ْواْلهاد ْمعه ْوأن ْطاعته ْخري ْمن ْاْلروج ْعليه ْملا ْىف ْذلك ْىف ْحقن ْالدماء
ْوتسكنيْالدُهاءْوحجتهم هذاْاْلِبْوغريهْمماْيساعدهْوَلْيستشنواْمنْذلكْإلْإذاْوقعْمنْالسلطان
ْالكفر ْالصريح ْفال ْجتوز ْطاعته ىف ْذلك ْبل ْجتب ْجماهدته ْملن ْقدر ْعليهاْْكما ْىف ْاحلديث ْالذى ْبعده
ْ)7-6ْْ (فتحْالبارىْاْلزءْالثالثْعشرْص. اه
“Barangsiapa mengingkari pemimpinnya maka sebenarnya dia sudah keluar dari
kekuasaannya atau kepemimpinannya…. Dalam riwayat kedua, barang siapa
mufaraqah dari sebuah kelompok maka hal itu merupakan bentuk kinayah bahwa
dia telah melakukan maksiat terhadap pemimpinnya dan memeranginya. Menurut
Ibnu Abi Jamrah, yang dimaksud dengan mufarqah adalah usaha melepaskan
ikatan ba’iat.
Para ulama sepakat bahwa taat kepada penguasa adalah wajib begitu pula
berjuang bersamanya. Dan taat kepadanya lebih baik dari pada membelot darinya.
Karena hal itu akan lebih bisa menjaga perdamaian. Para ulama melandaskan
kepada hadis dan dalil lainnya. Hal itu berbeda kalau pemimpnnya jelas-jelas kafir,
maka tidak boleh taat kepadanya, malah wajib melawannya bagi yang mampu.”
(Fathul Bari Juz 13 halaman 6-7)
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II
PRINSIP-PRINSIP UKHUWAH SEBAGAI PILAR PENGUATAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

1. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, baik suku, ras, budaya
maupun agama. Karenanya bangsa Indonesia sepakat untuk mengidealisasikan
bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang majemuk tetapi tetap satu, dengan
semboyan bhinneka tunggal ika.
2. Dalam sebuah negara yang majemuk, adalah tidak mudah dan juga tidak murah
untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena masing-masing
kelompok memiliki kepentingan dan aspirasi yang bervariasi, yang bisa
menimbulkan konflik.
3. Kemajemukan selain bisa menjadi kekuatan bangsa, juga berpotensi menjadi
kelemahan yang laten. Oleh karenanya, diperlukan upaya sungguh-sungguh dari
berbagai pihak untuk menjaga harmoni dan kerukunan yang selama ini telah
terbangun, sehingga terhindar dari munculnya konflik dan perpecahan bangsa.
4. Semua pihak dan komponen bangsa ini harus senantiasa dengan penuh
kesadaran menjaga hubungan persaudaraan yang rukun antar sesama Muslim
(ukhuwah Islamiyyah), antar sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah), dan
antar sesama manusia (ukhuwah insaniyah).

Ukhuwah Islamiyyah
1. Ukhuwah Islamiyah merupakan manifestasi dari ikatan persaudaraan yang
harmonis antar sesama Muslim. Perbedaan di antara umat Islam yang termasuk
dalam katagori wilayah perbedaan (majal al-ikhtilaf) harus ditoleransi dan
diupayakan terjadinya titik temu untuk keluar dari perbedaan (al-khuruj min alkhilaf).
2. Adapun perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf dipandang sebagai
penyimpangan yang harus diluruskan, sebelum dilakukan penindakan secara
hukum menurut perundang-undangan yang berlaku.
3. Negara wajib menjamin umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dan
melindungi kemurnian agamanya dari setiap upaya penodaan agama.
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Ukhuwah Wathaniyah
1. Sebagai sesama warga bangsa, setiap penduduk Indonesia diikat dengan
komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup berdampingan secara damai dan
rukun sebagai sesama anak bangsa (ukhuwah wathaniyah) dengan tetap
menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebangsaan yang telah menjadi kesepakatan
bersama.
2. Pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara
merupakan tali pengikat seluruh warga bangsa dalam menjalin relasi antar
sesama warga bangsa. Pancasila bukanlah agama, tidak dapat menggantikan
agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
Orang yang menegakkan nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya menjadi orang
yang mempunyai komitmen tinggi terhadap penegakan nilai-nilai keagamaan.
3. Setiap warga negara mempunyai posisi yang sama di dalam konstitusi negara.
Dalam konteks berbangsa dan bernegara, posisi antar sesama warga sebagai
bagian warga bangsa terikat oleh komitmen kebangsaan, sehingga harus hidup
berdampingan secara damai dan rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4. Dalam hal kerukunan antar pemeluk agama, Islam mengakui eksistensi agama
lain tanpa mengakui kebenaran ajaran agama tersebut, sebagaimana pada masa
Nabi Muhammad saw juga diakui eksistensi agama selain Islam, antara lain
Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

Ukhuwah Insaniyah
1. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi
dalam menjalani kehidupannya. Persaudaraan antar sesama manusia (ukhuwah
insaniyah) merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan di
dunia ini.
2. Umat manusia diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari berbagai ras, bangsa,
suku, adat istiadat, dan berbagai kelompok agar saling mengenal dan
memahami, sehingga terjalin interaksi dan hubungan yang baik antar mereka.
Dengan demikian, akan terwujud kedamaian dunia dan persaudaraan sesama
umat manusia.
3. Ukhuwah Insaniyah dapat menjadi pendorong terjadinya tolong menolong antar
sesama umat manusia tanpa memandang perbedaan ras, etnis, suku, bangsa,
agama dan kelompok. Upaya tolong-menolong antar sesama manusia tidak layak
dan tidak patut dijadikan gerakan terselubung memurtadkan umat Islam.

DASAR PENETAPAN:
1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

َْخ َوي ُكمْْ َواتا ُقواْاللاْهَْلَ َعْلا ُكمْْتُر َمحُو َن
َْ َإِاَّنَاْال ُمؤِمنُو َْنْإِخ َوْةٌْفَأَصلِ ُحواْب
َ نيْأ
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“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar
kamu mendapatkan rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

ْْااسْإِنااْ َخلَقنَا ُكمْْ ِمنْْذَ َكرْْ َوأُن ثَىْ َو َج َعلنَا ُكمْْ ُشعُوباْ َوقَبَائِ َْلْلِتَ َع َارفُواْإِ اْنْأَكَرَم ُكمْْ ِعن َْدْاللاِْهْأَت َقا ُكم
ُْ يَاْأَيُّ َهاْالن

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat:
13)

ِ وَْلْتَلبِسواْاحل اْقْبِالب
ْاط ِْلْ َوتَكتُ ُمواْاحلَ اْقْ َوأَن تُمْْتَعلَ ُمو َن
َ َ ُ
َ

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah
kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. AlBaqarah: 42)

ْالرش ُْدْ ِم َْنْالغَ ِّي
َْ ِفْالدِّي ِْنْقَدْْتَبَ ا
ْ َِْْلْإِكَر َْاه
ُّ ْني

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas
(perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.” (QS. Al-Baqarah:
256)

ْْ َوَْلْأَن تُم،ْ َوَْلْأَنَاْ َعابِ ٌْدْ َماْ َعبَد ُُت،ْ َوَْلْأَن تُمْْ َعابِ ُدو َْنْ َماْأَعْبُ ُد،َْْلْأَعبُ ُْدْ َماْتَعبُ ُدو َن،قُلْْيَاْأَيُّ َهاْال َكافُِرو َن
ْلْ ِدين
َْ ِْلَ ُكمْْ ِدينُ ُكمْْ َو،َعابِ ُدو َْنْ َماْأَعبُ ُد

“Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak
pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu,
dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 1-6)

ِ ِ
ْوهمْْ َوتُق ِسطُواْإِلَي ِهمْْإِ اْنْاللا َه
ْ ِْْينْ ََْلْيُ َقاتِلُوُكم
َْ َْلْيَن َها ُك ُْمْاللاْهُْ َع ِْنْالا ِذ
ُ ِفْالدِّي ِْنْ َوََْلْ ُُي ِر ُجوُكمْْمنْْديَا ِرُكمْْأَنْْتَبَ ُّر
ِ ِ
اه ُرواْ َعلَى
ْ ِْْينْقَاتَلُوُْكم
َْ ْإِاَّنَاْيَن َها ُك ُْمْاللاْهُْ َع ِْنْالا ِذ.ني
َْ بْال ُمق ِس ِط
ُّْ ُُِي
َ َِفْالدِّي ِْنْ َوأَخَر ُجوُكمْْمنْْديَا ِرُكمْْ َوظ
كْ ُه ُْمْالظاالِ ُمو َْن
َْ ِإِخَر ِاج ُكمْْأَنْْتَ َولاوُهمْْ َوَمنْْيَتَ َوالُمْْفَأُولَئ
“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang
yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu
dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orangorang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan
membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka
sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. AlMumtahanah: 8-9)

16

...ْلْأَهلِِْه
َْ ِاقْْفَ ِديَْةٌْ ُم َسلا َم ْةٌْإ
ٌْ َ َوإِنْْْ َكا َْنْ ِمنْْقَومْْبَي نَ ُكمْْ َوبَي نَ ُهمْْ ِميث...

“Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara
mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) …” (QS. An-Nisa: 92)

ِ ْوأ
ِ بْ ِرُيُ ُكمْْْۖواصِِبواْْۖإِ اْنْاللاْهَْم ْعْال ا
ْين
َْ َطيعُواْاللاْهَْ َوَر ُسولَْهُْ َوَْلْتَنَ َازعُواْفَتَ ف َشلُواْ َوتَذ َه
ََ
َ
َ صاب ِر
ُ َ

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang
menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal: 46)

2. Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:

ْْ"املسلمونْعلىْشروطهمْ(رواهْأبوْداود:عنْأَبْهريرةْرضىْاهللْعنهْقالْرسولْاهللْصلىْاهللْعليهْوسلم
)واحلاكم
“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Kaum Muslim itu terikat
dengan syarat-syarat mereka.” (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

ْْْال ُمؤِمنُو َْنْتَ َكافَْأُْ ِد َم ُاؤُهمْْ َوُهمْْْيَ ٌْدْ َعلَىْ َمن:ال
َْ َابْصلىْاهللْعليهْوسلمْق
َْعنْْ َعلِيْ ْ َر ِض َْيْاللاْهُْ َعن ْهُْأَ اْنْالنِ ا
ِِ
ِ
)ِفْ َعه ِدِْهْ(رواهْالنسائي
ْ ِْْاهمَْْْلْيُقتَ ُْلْ ُمؤِم ٌْنْبِ َكافِرْْ َوَْلْذُوْ َعهد
ُ َس َو ُاهمْْيَس َعىْبِذ امت ِهمْْأَدن
“Dari Ali ra. Rasulullah saw. bersabda: Orang mukmin itu memiliki hak yang
sama, di antara mereka saling bertanggungjawab terhadap yang lainnya, berlaku
tanggungjawab terhadap orang yang ada di bawahnya. Tidak dibunuh orang
mukmin sebab orang kafir, dan tidak dibunuh orang yang berjanji bersepakat di
dalam masa kesepakatannya.” (HR. An-Nasai).

ْكل ْشرط ْليس ْىفْْكتاب ْاهلل ْ ْفهو:عن ْابن ْعباس ْرضى ْاهلل ْعنه ْقال ْرسول ْاهلل ْصلى ْاهلل ْعليه ْوسلم
)باطلْوإنْْكانْمائةْشرطْ(رواهْالطِباينْوالبزار
“Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda: Setiap syarat yang tidak ada
dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat.” (HR. At-Thabrani dan
Al-Bazzar)

ْْاهداْْ ََْلْيَرِح
َْ َابْصلىْاهللْعليهْ ْوسلمْق
ِّْ َِعنْْ َعب ِْدْاللاِْهْب ِْنْ َعمروْ َر ِض َْيْاللاْهُْ َعن ُه َماْ َعنْْالن
َ ْ" َمنْْقَتَ َْلْ ُم َع:ال
ِ
ِ ِ
)ْ(رواهْالبخاري."نيْ َعاما
َْ ِوج ُْدْ ِمنْْ َم ِس َريِْةْأَربَع
َ َُرائ َح ْةَْاْلَن ْاةْ َوإ اْنْ ِرُيَ َهاْت
“Dari Abdullah bin Amr ra. dari Nabi saw. ia bersabda: Barangsiapa membunuh
orang yang dalam lindungan perjanjian damai maka dia tidak akan mendapatkan
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bau surga. Sesungguhnya bau surga tercium dari jarak perjalanan empat puluh
tahun.” (HR. Al-Bukhari)
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III

HUBUNGAN AGAMA DAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
1. Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu merupakan ajaran yang
komperehensif (kaffah), memiliki tuntunan kebajikan yang bersifat universal
(syumuliyyah) dan meliputi seluruh aspek kehidupan (mutakamil). Islam
mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara,
mengatur masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Karenanya, Islam
menolak pandangan dan upaya yang memisahkan antara agama dan politik.
2. Hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling melengkapi. Politik
dan kekuasaan dalam Islam ditujukan untuk menjamin tegaknya syariat
(hirasat al-din) dan terjaminnya urusan dunia (siyasat al-dunya). Politik
dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan, sarana amar makruf
nahy munkar, dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara
menyeluruh. Agama dan simbol keagamaan tidak boleh hanya dijadikan kedok
untuk menarik simpati dan pengaruh dari umat beragama serta untuk mencapai
tujuan meraih kekuasaan semata. Politik juga tidak boleh dipahami hanya
sebagai sarana meraih kekuasaan tanpa memperhatikan etika dan moral
keagamaan.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk dengan kesepakatan
menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam
dasar bernegara. Dengan demikian, seluruh aktifitas politik kenegaraan harus
dibingkai dan sejalan dengan norma agama. Karenanya, setiap upaya
memisahkan antara agama dengan plitik kenegaraan adalah bertentangan
dengan dasar negara dan konsensus bernegara.
4. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama harus dijadikan sebagai
sumber inspirasi dan kaidah penuntun, sehingga tidak terjadi benturan antara
kerangka berpikir keagamaan dan kerangka berpikir kebangsaan.
Penyelenggara negara tidak memanfaatkan agama sekedar untuk kepentingan
tujuan meraih kekuasaan semata.
5. Tempat ibadah bukan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan (ibadah
mahdah) semata. Ia harus dijadikan sebagai sarana pendidikan dan dakwah
Islam, termasuk masalah politik keumatan, bagaimana cara memilih pemimpin
sesuai dengan ketentuan agama, dan bagaimana mengembangkan ekonomi
keumatan, bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta bagaimana
mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
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6. Dalam prakteknya, arah tujuan politik praktis adalah memperoleh kekuasaan,
sementara kekuasaan cenderung korup. Karenanya, praktek politik kekuasaan
harus dipandu oleh norma-norma luhur keagamaan agar tidak menghalalkan
segala cara. Aktifitas politik yang tidak dijiwai agama akan cenderung
melakukan tindakan menyimpang dan menghalalkan segala cara.
7. Islam tidak membenarkan praktek politik yang diwarnai oleh intrik, fitnah, dan
adu domba untuk mencapai satu tujuan politik, apalagi dengan membawa dan
memanipulasi agama, mengatasnamakan agama, dan/atau menggunakan
symbol-simbol agama, menjadikan agama hanya sekedar dijadikan sebagai
alat propaganda atau hanya untuk memengaruhi massa.
8. Simbol-simbol agama, atau simbol-simbol budaya yang identik dengan simbol
agama tertentu, tidak boleh digunakan untuk menipu dan memanipulasi umat
beragama agar bersimpati guna mencapai tujuan politik tertentu. Tindakan
tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan termasuk penodaan agama.

DASAR PENETAPAN:
1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

ِ نيْأَنْْ َُي ِملنَ َهاْ َوأَش َفق َْنْ ِمن َهاْ َو َمحَلَ َها
ُْاإلن َسا ُْنْإِن ْاه
َْ َالْفَأَب
ِْ َضْ َواْلِب
ِْ اتْ َواألَر
ِْ إِنااْ َعَرضنَاْاأل ََمانَْةَْ َعلَىْال اس َم َاو
َْْْكا َْنْظَلُوماْ َج ُهول
“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan
gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka
khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh
manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (QS. AlAhzab: 72)

ِ
ِِ
ِ ْداباة ِِْفْاألَر
ْاْوُمستَ وَد َع َهاْ ُكل ِِْفْْكِتَابْْ ُمبِني
َ َوَماْمن
َ ضْإِال
ُ اْويَعلَ ُم
َ ْمستَ َقارَه
َ ْعلَىْاللاهْرزقُ َه

“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya
dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui kediamannya dan tempat
penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).”
(Hud: 6)

ِ
ِ ض
ِ ك ْلِلم َالئِ َك ِة ْإِ ِّين
ْك
ُْ اْمن ْيُف ِس ُد ْفِ َيها ْ َويَس ِف
َ ََوإِذ ْق
َ ِ ْجاع ٌل ِِْف ْاألَر
َ ْخلي َفة ْۖ ْقَالُواْأ ََجت َع ُل ْف َيه
َ
َ َ ُّال َْرب

ْ ِّم
َ الد
َاء
ِ ِ
اْلْتَعلَ ُمو َْن
َ َكْق
َ الْإِ ِّينْأَعلَ ُم َْم
َ َِّسْل
ُ َوََن ُنْنُ َسبِّ ُحِْبَمد َك َْونُ َقد

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata:
"Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan
darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?”
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Dia berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”
(QS. Al-Baqarah: 30)

ِ
ِ
ِ
ْت
ْاص َارىْْ َح ا
َ ضىْْ َعن
َ َولَنْتَر
ُ كْالْيَ ُه
َ ْه َوْالَُدىْْْۖ َولَئ ِنْاتابَ ع
ُ ْه َدىْاللاه
ُ ّتْتَتابِ َعْملاتَ ُهمْْۖقُلْإِ ان
َ ود َْوَلْالن
ِ َك ِْمنْاللا ِه ِْمنْوِلْوَلْن
ِ ِ ِ َ أَهواء ُهمْبَع َدْالا ِذ
ْصري
َ َ
َ َ َيْجاءَ َكْم َنْالعلم َْماْل
ََ
“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu (Muhammad)
sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk
Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika engkau mengikuti
keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada
bagimu pelindung dan penolong dari Allah.” (QS. Al-Baqarah: 120)

ْْ ْ َوَْل ْأَن تُم، ْ َوَْل ْأَنَا ْ َعابِ ٌْد ْ َما ْ َعبَد ُُت، ْ َوَْل ْأَن تُمْ ْ َعابِ ُدو َْن ْ َما ْأَعبُ ُد، َْْل ْأَعبُ ُْد ْ َما ْتَعبُ ُدو َن،يَا ْأَيُّ َها ْال َكافُِرو َن
ْْلْ ِدين
َْ ِْلَ ُكمْْ ِدينُ ُكمْْ َو،َعابِ ُدو َْنْ َماْأَعبُ ُد
“Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak
pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu,
dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 1-6)

ُْوفْ َونَ َهواْ َع ِْنْال ُمن َك ِْر ْ َولِلاِْهْ َعاقِبَْة
ِْ صالَْةْ َوآتَ ُواْالازَكاَْةْ َوأ ََم ُرواْبِال َمع ُر
ِْ ِفْاألر
ْ ِْ ْااهم
َْ الا ِذ
ضْأَقَ ُامواْال ا
ُ ينْإِنْ ْ َم اكن
ْاألموِْر
ُ
“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka
melaksanakan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan
mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala
urusan.” (QS. Al-Hajj: 41)

ِ
ِص
ينْ ِمنْْقَبلِ ِه ْم
َْ فْالا ِذ
َْ َضْْ َك َماْاستَخل
ِْ ِفْاألَر
ْ ِْْاهم
ِْ َاحل
َْ َو َع َْدْاللاْهُْالا ِذ
ينْآَ َمنُواْ ِمن ُكمْْ َو َع ِملُواْال ا
ُ اتْلَيَستَخل َفن
ِ
ِ
ب ْ َشيئا
ْ ِْ ين َْْل ْيُش ِرُكو َْن
ْ َِاهمْ ْ ِمنْ ْبَع ِْد ْ َخوفِ ِهمْ ْأَمنا ْيَعبُ ُدون
َ ََولَيُ َم ِّْكنَ اْن ْ َلُمْ ْدينَ ُه ُْم ْالاذي ْارت
ُ ضى ْ َلُمْ ْ َولَيُبَ ِّدلَن
ِ كْه ْمْال َف
ِ َْ ِومنْْ َك َف ْرْب ع َْدْ َذل
ْاس ُقون
َ َ ََ
ُ ُ َْ كْفَأُولَئ

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka
berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka
berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah
diridhai-Nya untuk mereka. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka,
setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barangsiapa
(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS.
An-Nur: 55)

ْتْ ِه َْيْأَح َس ُْن
ْ ِكْبِاحلِك َم ِْةْ َوال َمو ِعظَِْةْاحلَ َسنَِْةْ َو َج ِادلُمْْبِالا
َْ ِّيلْ َرب
ِْ ِلْ َسب
َْ ِعُْإ
ْ اد
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“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang
baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl:
125)

ْااس ْأَنْ ْ َُت ُك ُْموا ْبِال َعد ِْل ْإِ اْن ْاللاَْه ْنِعِ اما
ِْ ني ْالن
َْ َل ْأَهلِ َها ْ َوإِ َذا ْ َح َكمتُمْ ْب
َْ ِات ْإ
ِْ َإِ اْن ْاللاَْه ْيَأ ُم ُرُكمْ ْأَنْ ْتُ َؤُّدوا ْاأل ََمان
ِ يعِظُ ُكمْْبِِْهْإِ اْنْاللاْهْْ َكا َْنْ َِْسيعاْب
ْْصريا
َ
َ
َ
“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya
kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi
pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)

ِ َطيعوا ْاللاْه ْوأ
ِ
ْل ْاللاِْه
َْ ِِف ْ َشيءْ ْفَ ُرُّدوه ْإ
ْ ِْ ُْول ْاألَم ِْر ْ ِمن ُْكمْ ْفَِإنْ ْتَنَ َازعتُم
ْ ِ ول ْ َوأ
َْ َطيعُوا ْالار ُس
َْ يَاأَيُّ َها ْالا ِذ
َ َ ُ ين ْءَ َامنُوا ْأ
ِ ولْإِنْْ ُكنتُمْْتُؤِمنُو َْنْبِاللاِْهْوالي وِْمْا
ْْْكْ َخي ٌْرْ َوأَح َس ُْنْتَأ ِويال
َْ ِآلخ ِْرْ َذل
ِْ َوالار ُس
ََ
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah
(Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(QS. An-Nisa: 59)

ِ
ِ َسْن
ْۖ ْك
َْ كْ ِم َْنْالدُّن يَاْْۖ َوأَح ِسنْْْ َك َماْأَح َس َْنْاللاْهُْإِلَي
َْ َصيب
َْ اارْاآل ِخَرَْةْْۖ َوَْلْتَن
َْ اكْاللاْهُْالد
َْ َيماْآت
َ َواب تَ ِْغْف
َْوَْلْتَب ِْغ
َْ بْال ُمف ِس ِد
ين
ُّْ ضْْۖإِ اْنْاللاَْهَْْلْ ُُِي
ِْ ِفْاألَر
ْ ِْاد
َْ ال َف َس
“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu dari negeri akhirat, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia dan
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashas: 77)

ْتْفَتَ َواكلْْ َعلَىْاللاِْه
َْ ِفْاألَم ِْرْْۖفَِإذَاْ َعَزم
ْ َِْْو َشا ِورُهم

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila
engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.” (QS. Ali
Imran:159)

ْْورىْْبَي نَ ُهم
َ َوأَم ُرُهمْْ ُش

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (QS.
Asy-Syûra: 38)

2.

Hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:

ْ)ولْ َعنْْ َر ِعياتِِْهْ(رواهْمسلم
ٌْ ُعنْابنْعمرْعنْالنبْ(ص ْ)ْ ُكلُّ ُكمْْ َراعْْ َوُكلُّ ُكمْْ َمسئ
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“Dari sahabat Ibnu Umar ra. dari Nabi saw: Kalian semua adalah pemimpin dan
akan diminta pertanggung jawaban dari kepemimpinannya.” (HR. Muslim)

ِ
ْال
َْ َاعتُ َها ق
َْ الْْ َكي
َْ َاع َْة ْق
َْ َال ْق
َْ ََب ْ ُهَري َرَْة ْق
ْ َِعنْ ْأ
َ ِف ْإ
ُ ْ ال ْرسول ْاهلل ْ(ص)ْفَِإذَا
َض
َ ضيِّ َعتْ ْاأل ََمانَْةُْفَان تَظرْ ْال اس
ِ ِِ
ْ)اع ْةَْ(رواهْالبخاري
َْ ِإِذَْاْ ُو ِّس َْدْاألَم ُْرْإ
َ لْ َغ ِْريْأَهل ْهْفَان تَظرْْال اس
“Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: Jika amanah disia-siakan
maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: Bagaimana menyianyiakannya? Jawab Rasul: Jika pemerintah diberikan kepada selain ahlinya, maka
tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari)

)المامْظلْاهللِْفْالرضْ(رواهْامحدْوْالطِبين
“Pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi.” (HR. Ahmad dan Al-Thabarani)

ْْوإذاْوعد،ْإذاْح ّدثْْكذب:ْْآيةْاملنافقْثالث:وعنْابْهريرةْرضيْاهللْعنهْأنْرسولْاهللْ(ص)ْقال
ْ )ْوإذاْاؤمتنْخانْ(رواهْالبخاري،أخلف
“Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: “Tanda orang munafik itu
tiga, yaitu jika berbicara dia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi
amanah dia khianat.” (HR. Bukhari)
3.

Pendapat Ulama sebagai berikut:
a. Pendapat Imam Al-Ghazali:

ْوامللك ْوالدين ْتوأمان ْفالدين ْأصل ْوالسلطان ْحارس ْوما ْل ْأصل ْله ْفمهدوم ْوما ْل ْحارس ْله
ْفضائع ْول ْيتم ْامللك ْوالضبط ْإل ْبالسلطان ْوطريق ْالضبط ِْف ْفصل ْاحلكومات ْبالفقه ْوكما ْأن
ْسياسةْاْللق بالسلطنةْليسْمنْعلمْالدينِْفْالدرجةْاألولْبلْهوْمعنيْعلى ْما ْلْيتمْالدين
ْإل ْبه ْفكذلك ْمعرفة طريق ْالسياسة ْفمعلوم ْأن ْاحلج ْل ْيتم ْإل ْببذرقة ُْترس ْمن ْالعرب ِْف
ْالطريقْولكنْاحلجْشيءْوسلوك الطريقْإلْاحلجْشيءْثانْوالقيامْباحلراسةْالتْلْيتمْاحلجْإل
هباْشيءْثالثْومعرفةْطرقْاحلراسة وحيلهاْوقوانينهاْشيءْرابع
“Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi
(ushul) sedang penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada
pondasinya maka akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki penjaga
maka dia akan hilang. Tidak sempurna kekuasaan dan kontrol kecuali dengan
penguasa (sulthon) dan cara untuk menyelesaikan masalah hukum dengan fikih
(pengetahuan agama).
Sebagaimana untuk aturan politik kemanusiaan (siyasah khalq) bukan bagian
aspek utama agama akan tetapi keberadaannya merupakan sesuatu hal penting
di mana tidak sempurna agama kecuali dengan hal itu (siyasah khalq); maka
demikian mengetahui dan menguasai bidang politik adalah suatu hal yang
maklum (pekara yang keberadaanya wajar diketahui) sebagaimana (misal) haji
tidak sempurna (prosesnya) kecuali dengan kepolisian yang menjaga mereka
dari gangguan selama perjalanan. Meski demikian haji itu adalah satu hal
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(tersendiri), rute haji juga merupakan satu hal (tersendiri), pengaturan
pengamanan rute haji dimana tidak sempurna haji tanpa hal itu juga
merupakan satu hal (tersendiri), demikian juga pengetahuan mengenai tata
cara pengamanan dan regulasinya adalah hal yang lain.”

b. Pendapat Imam al-Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfiî dalam Qawâid al-Ahkâm”
2/75:

ِْفْتصرفْالولةْونواهبم:فصل
ْ,يتصرفْالولةْونواهبمِْباْذكرناْمنْالتصرفاتِْباْهوْاألصلحْللمولْعليهْدرءاْللضررْوالفساد
ْْول ْيقتصر ْأحدهم ْعلى ْالصالح ْمع ْالقدرة ْعلى ْاألصلح ْ؛ ْإل ْأن ْيؤدي,ْ وجلبا للنفع ْوالرشاد
ْْأنْيبيعوا:ْمثل،ْْولْيتخريونِْفْالتصرفْحسبُْتريهمِْفْحقوقْأنفسهم,ْإلْمشقة شديدة
ْت ْ ِه َْي
ْ ِال ْاليَتِي ِْم ْإِ ْلا ْبِالا
َْ ْ{ َو ْلَ ْتَقَربُواْ ْ َم:ْ  ْلقول ْاهلل ْتعال،ْ  أو ْمكيلة ْزبيب ِْبثلها,درُها ْبدرهم
ْْوإنْْكان هذا ِْف ْحقوق ْاليتامى ْ؛ ْفأول ْأن ْيثبت ِْف ْحقوق ْعامة ْاملسلمني ْفيما,}ْ أَح َس ُْن
ْيتصرف ْفيه ْاألئمة ْمن ْاألموال العامة ْ;ْألن ْاعتناء ْالشرع ْباملصاحل ْالعامة ْأوفر ْوأكثر ْمن ْاعتنائه
ْْْكإضاعة ْاملال ْبغري،ْ ْوكل ْتصرف ْجر فسادا ْأو ْدفع ْصالحا ْفهو ْمنهي ْعنه,ْ باملصاحل ْاْلاصة
ْ فائدة
“Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya.
Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah
kami sebutkan yaitu dengan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi untuk
mencegah kemudaratan dan kerusakan serta mewujudkan manfaat dan
kebaikan. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat
ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu
menyebabkan masyaqqah (kesulitan) yang besar. Dan janganlah mereka
memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang
mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham
dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah
'azza wajalla berfirman- yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta
anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik." Kalau berkenaan dengan hakhak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum
Muslim dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat
Islam dengan hak-hak kaum Muslim secara umum lebih diutamakan dari pada
kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka).
Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan
maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat.
c. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76):
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ْاعلم ْأنْْكل ْمن ْول ْولية ْاْلالفة ْفما ْدوِنا ْإل ْالوصية ْل ُْيل ْله ْأن ْيتصرف ْإل ْجبلب
ْْولقولهْعليه،ْ}ْتْ ِه َْيْأَح َس ُْن
ْ ِالْاليَتِي ِْمْإِ ْلاْبِالا
َْ  أوْدرءْمفسدةْلقولهْتعالْ{ َو ْلَْتَقَربُواْْ َم،مصلحة
ْاه..ْ"ْْوَلْينصحْفاْلنةْعليهْحرام,ْالسالم منْولْمنْأمورْأمتْشيئاُْثَْلْجيتهدْلم

“Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah
hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa
maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (QS. AlIsra':34), dan hadis Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah (berupa
kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk
(kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram
baginya untuk masuk ke dalam surga.”
d. Pendapat Imam al-Zarkasyî asy-Syâfii dalam kitab al-Mantsûr fi al-Qawâid juz
1/309:

ْ ْقال:ْ  ْقال ْالفارسي ِْف ْعيون ْاملسائل:تصرف ْاإلمام ْعلى ْالرعية ْمنوط ْباملصلحة ْنص ْعليه
لةْالولْمنْاليتيمْانتهى
ّ ْمنز:ْْ"منزلةْالوالْمنْالرعية:الشافعيْرمحهْاهلل
“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan.
Al-Farisi menyampaikan dalam 'Uyun al-Masail: Imam asy-Syafi’i berkata:
kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali
yatim atasnya.”

e. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam al-Asybâh wa al-Nazhair,
halaman 124:

ْإِ َذاْْ َكا َْن ْفِع ُْل ْا ِإل َم ِْام ْ َمبنِيًّا ْ َْعلَى ْال َمصلَ َح ِْة ْفِي َما ْيَتَ َعلا ُْق ْبِاأل ُُموِْر ْال َعا ام ِْة ْ ََْل ْيُنَ فاذْ ْأَم ُرْهُ ْ َشرعا ْإِ ْلاْإِ َذا
ْاء
ِْ َاب ْاِحي
ِْ َاب ْاْلََراجِْ ْ ِمنْ ْب
ِْ َِفْْكِت
ْ ِْ ف
َْ ام ْأَبُوْ ْيُو ُس
ُْ ال ْا ِإل َم
َْ َ ْ َوِلََذا ْق.ْ فَِإنْ ْ َخالََف ْهُ ََْل ْيُنَ فاذ.َُوافَ َق ْه
ِ ِ
.َْحدْْإِ ْلاِِْبَ ِْقْثَابِتْْ َمع ُروف
َْ س لِ ِإل َم ِْامْأَنْْ ُُير
َْ ْ َْولَي:ات
ِْ ال َم َو
َ ِجْ َشيئاْمنْْيَ ْدْأ
“Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas
maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika
sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan
dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab
Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: Seorang penguasa tidak boleh
mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar
dan pasti.”
f. Pendapat Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah, juz 1 hal. 3:

ِ ِ ِِ اإلمام ْةُْموض
ِ
ِ ِفْ ِحر
ْاس ِْةْالدُّن يَا
َ ُ َ َ َ ِْ
َ َاس ْةْالدِّي ِْنْ َوسي
َ َ ْ ِْوع ْةٌْْل َالفَْةْالنُّبُ اوْة

“Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan
mengelola dunia.”
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IV
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan utama mewujudkan
kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan
oleh konstitusi. Tujuan tersebut sangat mungkin diwujudkan, mengingat karunia
Allah SWT yang sangat besar kepada bangsa ini, terutama yang mewujud dalam dua
hal, yakni sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar.
Dua hal ini, apabila dikelola secara tepat dan benar, bisa menjadi modal utama
terwujudkannya tujuan utama didirikannya negara ini.
2. Sampai saat ini, tujuan utama didirikannya negara ini sebagaimana disebut di atas
belum sepenuhnya terwujud. Fakta statistik menunjukkan, sebagian besar penduduk
negeri ini masih menghadapi problem yang serius di bidang ekonomi. Kekayaan
sumber daya alam yang begitu melimpah ternyata tak bisa memberikan
kesejahteraan bagi mayoritas rakyat negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa arah dan
strategi pembangunan ekonomi selama ini tidak sesuai untuk mencapai tujuan
tersebut. Diperlukan suatu sistem dan strategi lain yang lebih cocok dengan kondisi
negara dimana umat Islam merupakan penduduk mayoritas.
3. Problem kemiskinan yang membelit sebagian besar rakyat menjadi persoalan serius
dalam bidang pembangunan ekonomi. Kemiskinan disebabkan setidaknya oleh dua
faktor utama, yakni faktor kultural berupa rendahnya kualitas SDM akibat
rendahnya pengetahuan dan keterampilan, dan faktor struktural berupa buruknya
distribusi kekayaan akibat kebijakan dan sistem pembangunan ekonomi yang kurang
tepat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi harus dimulai dengan mengatasi
kemiskinan, dengan mengurai dua faktor tersebut.
4. Daya dan upaya difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan,
pelatihan dan program-program pemberdayaan sebagai upaya untuk mengatasi
masalah kultural ekonomi. Faktor struktural diatasi dengan mewujudkan sistem dan
kebijakan “Arus Baru Ekonomi Umat”, yang lebih adil, melalui sistem distribusi
yang memastikan bahwa setiap orang harus mampu memenuhi kebutuhan asasi
(hajah dharuriyah), berupa sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan dan
kesehatan.
5. Dalam rangka pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah wajib
menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, memberdayakan dan melindungi
tenaga kerja Indonesia, mengaktifkan kembali program transmigrasi dan membatasi
masuknya tenaga kerja asing (TKA).
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6. Sistem dan kebijakan ekonomi yang lebih adil bisa dimulai melalui penguatan
permodalan sektor ekonomi berbasis keumatan. Negara harus dapat memberikan
akses kepada pengusaha kecil dan menengah terhadap permodalan yang murah dan
mudah, bahkan kalau perlu memberikan hibah modal kepada mereka yang tidak
mampu. Hal itu bisa dilakukan dengan menumbuhkembangkan lembaga ekonomi
mikro berbasis masjid, pesantren, dan ormas Islam. Selama ini masjid, pesantren,
dan ormas Islam lebih banyak diberdayakan dalam melakukan rekayasa sosial yang
bersifat non ekonomi. Padahal pengembangan ekonomi umat melalui tiga lembaga
tersebut mempunyai potensi yang besar.
7. Pemerintah wajib merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada
kepentingan umat. Misalnya dengan mengutamakan kebijakan dan strategi
pembangunan ekonomi yang lebih sesuai dengan karakter dasar dan struktur
masyarakat Indonesia yang berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, dan
perdagangan, tidak bergantung pada hutang luar negeri. Di samping itu, pemerintah
harus meninjau ulang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait
penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar atau monopoli. Industri migas
dan mineral adalah sektor industri padat modal yang seharusnya dikelola dan
didanai oleh negara, bukan dilepaskan kepada para pemodal asing.

DASAR PENETAPAN:
1. Firman Allah swt. dalam ayat-ayat sebagai berikut:

ِ
ِ َس ْن
ْك ْ َوَْل ْتَب ِْغ
َْ ك ْ ِم َْن ْالدُّن يَا ْ َوأَح ِسنْْْ َك َما ْأَح َس َْن ْاللاْهُْإِلَي
َْ َصيب
َْ اار ْاآلَ ِخَرَْة ْ َوَْل ْتَن
َْ اك ْاللاْهُْالد
َْ َيما ْآَْت
َ َواب تَ ِْغ ْف
ْْين
َْ بْال ُمف ِس ِد
ُّْ ضْإِ اْنْاللاَْهَْْلْ ُُِي
ِْ ِفْاألَر
ْ ِْاد
َْ ال َف َس
”Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah
padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashas: 77)

ِ ُفَِإذَاْق
ْضْ َواب تَ غُواْ ِمنْفَض ِْلْاللا ِْهْ َواذ ُك ُرواْاللا هَْْ َكثِرياْلا َعلا ُكمْْتُفلِ ُحو َْن
ِْ ِفْاألَر
ْ ِْص َالْةُْفَانتَ ِش ُروا
ِْ َضي
تْال ا
“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. AlJumuah: 10)

ِ
ْور
ُْ ُّش
ْ ِْضْ َذلُولْْفَام ُشوا
َْ ُه َْوْالا ِذيْ َج َع َْلْلَ ُك ُْمْاألَر
ُ ِفْ َمنَاكِبِ َهاْ َوُكلُواْ ِمنْْ ِرزق ِْهْْۖ َوإِلَي ِْهْالن
“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka
jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan
hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)
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..ْْْۖاءْ ِمن ُكم
ِْ َنيْاألَغنِي
َْ َ َكيَْْْلْيَ ُكو َْنْ ُدولَةْْب..
“…Hal (pendistribusian harta) itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di
kalangan orang kaya di antara kalian saja.. (QS. Al-Hasyr: 7)

ِص
ِّ ِْفْالازبُوِْرْ ِمنْْبَع ِْد
احلُون
َْ ضْيَِرثُ َهاْ ِعبَ ِاد
َْ الذك ِْرْأَ اْنْاألَر
ْ َِْولََقدْْ َكتَب نَا
يْال ا
“Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam az-Zikr
(Lauh Mahfuz), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh.”
(QS. Al-Anbiya: 105)

ِ ضْمرا َغماْْ َكثِرياْوس ْعةْْومنْْ َُيرجْْ ِمنْْب يتِِْهْمه
ِ ومنْْي ه
ْلْاللاِْهْ َوَر ُسولِه
َْ ِاجراْإ
ْ ِْْيلْاللاِْهْ َِجيد
ِْ ِِفْ َسب
ْ ِْْاجر
َُ َ
َُ َ َ
ُ ََ َ َ َ
َ ُ ِْ ِفْاألَر
تْفَ َقدْْ َوقَ َْعْأَج ُرْهُْ َعلَىْاللاِْهْ َوَكا َْنْاللاْهُْ َغ ُفوراْ َرِحيما
ُْ ْ ُُْثاْيُد ِرك ْهُْال َمو
“Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di
bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari
rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian
kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah
tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. An-Nisa: 100 )
2. Hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

ِِ
ِ
ْ،ك
َْ ِض َْل ْ َعنْ ْأَهل
َْ اب َدأْ ْبِنَ ف ِس
َ ِك ْ َشي ْءٌ ْفَلذيْ ْقَ َرابَت
َ ض َْل ْ َشي ْءٌ ْفَِِلَهل
َ َ ْفَِإنْ ْف،ك
َ َ ْفَِإنْ ْف،صداقْ ْ َعلَي َها
َ َك ْفَت
ْك
َْ ِ ْ َو َعنْ ْ ََشَال،ك
َْ َك ْ َشي ْءٌ ْفَ َه َك َذا ْ َوَه َك َذا ْ— ْيَ ُقو ُْل ْفَب
َْ ِض َْل ْ َعنْ ْ ِذيْ ْقَ َرابَت
َ ِ ْ َو َعنْ َْميِين،ك
َ ني ْيَ َدي
َ َفَِإنْ ْف
)(رواهْمسلم
“Mulailah dengan dirimu sendiri, dan bersedekahlah atasnya (hartamu), jika ada
kelebihan sesuatu (dari hartamu) maka untuk keluargamu, dan jika (masih) ada
kelebihan sesuatu untuk keluargamu, maka (berikanlah) untuk kerabatmu, dan jika
(masih) ada kelebihan sesuatu dari itu maka begini dan begini — beliau
mengatakan: di depanmu, sebelah kananmu, dan sebelah kirimu.” (HR. Muslim)

)لْ َجنبِِْهْ(رواهْواحلاكم
َْ ِيتْ َشب َعاناْ َو َج ُارْهُْ َجائِ ٌْعْإ
ُْ ِسْْبِال ُمؤِم ِْنْالا ِذيْيَب
َْ لَي

“Bukanlah seorang mukmin orang yang tidur kenyang sementara tetangganya
kelaparan.” (HR. Al-Hakim)

3. Kaidah Fiqhiyah:

تصرفْاإلمامْعلىْالرعيةْمنوطْباملصلحة
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KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok
Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439
H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:
Menimbang:

Mengingat:

a.

bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan
kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait
dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan
masalah ibadah, mu’amalah, masalah kenegaraan dan
kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;

b.

bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban
hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum
Ijtima Ulama Komisi Fatwa;

c.

bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu
ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi
Fatwa untuk dijadikan pedoman;

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum
yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam
keputusan, baik al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil
lain yang muktabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahahmafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam
keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia VI;
4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah
yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia
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5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail
Fiqhiyyah Mu’ashirah) yang meliputi;
(i) Istitha’ah Kesehatan Haji;
(ii) Safari Wukuf;
(iii) Badal Melempar Jumrah;
(iv) Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat;
(v) Plasma Darah untuk Bahan Obat,
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai
pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada
masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H
9 Mei
2018 M
PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Ketua,
Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIQH KONTEMPORER)
KOMISI B-1
I.
II.

Istitha’ah Kesehatan Haji
Safari Wukuf

III.

Badal Melempar Jumrah

IV.

Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat

V.

Plasma Darah untuk Bahan Obat
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I
MASALAH FIKIH TERKAIT ISTITHA’AH KESEHATAN HAJI
A. Diskripsi Masalah
Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu
(istitha'ah). Istitha’ah yang menjadi salah satu syarat wajib haji mencakup aspek
finansial (biaya perjalanan dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan) dan
keamanan.
Aspek kesehatan serta kemampuan jasmani dan rohani merupakan faktor yang
harus diperhatikan oleh calon jamaah haji. Permenkes No.15 tahun 2016 telah
mengatur tentang istitha’ah kesehatan jamaah haji. Dalam Permenkes tersebut
dijelaskan bahwa istitha’ah kesehatan jamaah haji memiliki makna kemampuan
jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur
melalui pemeriksaan medis.
Meskipun Permenkes soal istitha’ah haji ini telah diterapkan dalam
penyelenggaraan ibadah haji, kasus wafatnya jamaah haji di Arab Saudi masih
tinggi. Pada musim haji 2017, jamaah haji Indonesia yang wafat mencapai 431
orang. Sementara pada 2016, jamaah haji yang wafat tercatat 390 orang. Tentu
angka kematian jamaah haji tersebut memiliki banyak variabel. Pertama, kondisi
kesehatan sebagian jamaah yang kurang prima sejak dari tanah air. Kedua,
lingkungan dan pola perilaku jamaah selama berada di Tanah Suci. Ketiga, pada
tahun 2017 Indonesia mendapat kuota sebanyak 221 ribu jamaah, sedangkan pada
tahun 2016 jamaah haji yang diberangkatkan sebanyak 168.800 jamaah.
Secara umum, ada tiga hal yang menyebabkan jamaah haji tidak memenuhi
syarat isthita’ah kesehatan; 1) penyakit yang bisa membahayakan diri sendiri dan
jamaah lain, 2) gangguan jiwa berat, dan 3) penyakit berat yang tidak dapat
disembuhkan.
Dari hasil pemeriksaan kesehatan calon jamaah yang dilakukan oleh tim dokter
kesehatan haji, disimpulkan ada empat kategori istitha’ah. Pertama, memenuhi
syarat istitha’ah kesehatan haji. Kedua, memenuhi syarat istitha’ah kesehatan haji
dengan pendampingan. Ketiga, tidak memenuhi syarat istitha’ah kesehatan haji
untuk sementara. Keempat, tidak memenuhi syarat istitha’ah kesehatan haji secara
permanen.
B. Perumusan Masalah
1. Apakah aspek kesehatan merupakan bagian dari syarat istitha’ah dalam ibadah
haji?
2. Apakah seseorang yang memenuhi syarat istitha’ah haji, namun mengalami
gangguan kesehatan, harus melaksanakan ibadah haji secara mandiri tanpa
bantuan orang lain?
3. Apa udzur syar’i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib haji tetapi
ditunda pelaksanaannya?
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4. Apa udzur syar’i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib haji tetapi
harus dibadalkan (bi inabah al ghair)?
5. Apa syarat orang yang boleh menjadi badal haji untuk orang lain?
6. Apakah pemerintah (ulil amri) memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan
calon jamaah haji menunaikan ibadah haji karena alasan kesehatan?
C. Ketentuan Hukum
1. Kesehatan merupakan syarat ada’ (pelaksanaan) haji, dan bukan merupakan
syarat wajib. Seseorang yang sudah istitha’ah dalam aspek finansial dan
keamanan, tapi mengalami gangguan kesehatan, pada dasarnya tetap
berkewajiban untuk berhaji.
2. Seseorang dinyatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji secara mandiri,
bila sehat fisik dan mental untuk menempuh perjalanan ke tanah suci dan
melaksanakan ibadah haji. Apabila seseorang mengalami udzur syar’i untuk
melaksanakan ibadah haji karena penyakit yang dideritanya atau kondisi tertentu
yang menghalanginya untuk tidak melaksanakan ibadah haji secara mandiri,
padahal dia memiliki kemampuan secara finansial, maka kewajiban haji atasnya
tidak gugur; sedangkan pelaksanaannya ditunda atau dibadalkan (inabati al
ghoir).
3. Seseorang dapat ditunda untuk melaksanakan ibadah haji jika:
a. Menderita penyakit tertentu yang berbahaya tetapi berpeluang sembuh;
b. Hamil yang kondisinya bisa membahayakan diri dan atau janinnya;
c. Menderita penyakit menular yang berbahaya;
d. Terhalang untuk bepergian sementara.
4. Udzur syar’i yang menyebabkan haji seseorang dibadalkan (inabati al ghair)
adalah:
a. Orang yang mempunyai kemampuan finansial, akan tetapi meninggal
sebelum melaksanakan ibadah haji;
b. Tua renta;
c. Lemah kondisi fisik terus menerus akibat penyakit menahun;
d. Penyakit berat yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya;
e. Terhalang untuk bepergian secara terus menerus;
5. Syarat untuk menjadi badal haji adalah:
a. Akil baligh;
b. Tidak berhaji untuk dirinya;
c. Sudah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya;
d. Bisa dipercaya melaksanakan ibadah haji untuk orang yang dibadalkan;
e. Tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah haji;
f. Satu orang yang menjadi badal haji hanya boleh melakanakan haji untuk satu
orang.
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6. Pemerintah (ulil amri) memiliki kewenangan untuk tidak mengizinkan calon
jamaah haji melaksanakan ibadah haji karena alasan kesehatan berdasarkan
pertimbangan syar’i dan medis.
D. Rekomendasi :
1. Pemerintah (ulil amri) didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
sebaik mungkin bagi calon jama’ah haji yang menderita gangguan kesehatan
agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik.
2. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji dilakukan secara sungguh-sungguh
dan pelaksanaanya sesuai tahapan yang sudah diprogramkan, sehingga rekam
medis calon jamaah bisa tercatat dengan baik.
3. Untuk mengeliminir beban mental yang berat bagi calon jamaah haji yang
dinyatakan tidak istitha’ah, maka waktu pemeriksaan kesehatan tahap terakhir
dilaksanakan jauh-jauh hari dan tidak dilaksanakan di embarkasi, misalnya
minimal 10 hari sebelum keberangkatan.
4. Perlu sosialisasi kepada calon jama’ah tentang istitha’ah kesehatan sehingga
dapat benar-benar dipahami. Jika tidak diizinkan berangkat karena tidak
memenuhi istitha’ah kesehatan, maka dapat menerima keputusan tersebut
dengan ridha.
E. Dasar Penetapan
1. Firman Allah swt. :

ِ ِ ْآمناْوهللِ ْعلَىْالن
ِ فِ ِيه ْآيات ْب يِّ نَات ْم َقام ْإِب ر ِاهيم ْومن ْدخلَه ْ َكا َن
ِ
ْع ْإِلَي ِه
َ ااس ْح ُّج ْالبَ يت َْم ِن ْاستَطَْا
َ َ
ُ َ َ ََ َ َ ُ َ ٌ َ ٌ َ
.ني
َْ ْع ِنْال َعالَ ِم
َْ َِسب
َ يالْوَمنْ َك َفَرْفَِإ انْاهللَْ َغ ِين
Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim.
Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan
haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang
sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari
(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan
sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)
2. Hadis-hadis Rasulullah saw.:

ِ ِ هلل ْعلَىْالن
ِ ُْلَ اماْنَزلَت ْه ِذ ِه ْاألَية:ال
ِ
ْاع ْإِلَي ِه
َ َْع ِن ْاحلَ َس ِن ْق
َ َااس ْح ُّج ْالبَ يت َْم ِن ْاستَط
َ ْ(و
َ س
َ َ
َ َ
َ َُعن ْيُون
ِ الْالازادْوالار
ِ
ِ
)احلَةُْ(رواهْالدارقطين
َ ََسبِيالَ)ْق
َ ُ َ َاْر ُسو َلْاهلل َْماْال اسبي ُل؟ْق
َ َْي:ال َْر ُج ٌل
ِ ِ ولِلّ ِه ْعلَىْالن
ِ
Dari Yunus dari al- Hasan, berkata: Ketika turun ayat: ْ ْم ِن
َ َ
َ ااس ْح ُّج ْالبَ يت
ِ
ِ
ِ
ْسبيال
َ َ استَطada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang
َ اع ْإلَيه
disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan. (HR. alDaruquthni).

35

ِ
ْاِبْصلىْاهللْعليهْوسلمْفَ َقالَت
ِّ ِْجاءَتْإِ َلْالن
َ َع ِنْاب ِن
َ ْج َهي نَ َة
ُ ْعْبااسْرضىْاهللْعنهماْأَ انْامَرأَةْمن
ِ ْأَرأَي،ْح ِّجىْعن ها. نَعم:ْال
ْتْلَو
َ ْفَلَم،ُْتُ اج
َ  إِ انْأ ُِّمىْنَ َذ َرتْأَن:
َ َح ُّج
ُ ْح اّت َْماتَتْأَفَأ
َ ُْتُ اج
َ َ َ ُ َ َ َْق،ْعن َها
ِ ِ
ِ ْعلَىْْأُِّم
)ْ(رواهْالبخاريْوالنسائي.َح ُّقْبِال َوفَ ِاء
ُ ْدي ٌنْأَ ُكنتْقَاضيَةْاق
َك
َ َكا َن
َ ْفَاللاهُْأ،َضواْاللاه
Dari Ibn Abbas ra. bahwa seorang perempuan dari bani Juhainah datang
kepada Nabi saw. bertanya: "Wahai Nabi saw., ibuku pernah bernadzar untuk
melaksanakan ibadah haji, tetapi beliau meninggal sebelum melaksanakan
ibadah haji, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah menjawab: Ya,
hajikanlah untuknya, bukankah kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib
membayarnya? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk
dipenuhi. (H.R. al-Bukhari dan al-Nasa'i).

ِ
ِ ِ
ِ ِ عن
ْْصلاى
َْ َْعبااس َْر ِض َيْاهللْعنهماْأَناهُْق
َ ْعبااس َْرد
َ  َكا َنْال َفض ُلْب ُن: ال
َ ْعبدْاللاهْب ِن
َ َ
َ يف َْر ُسولْاللاه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ْفَ َج َع َل ْال َفض ُل ْيَنظُُر ْإِلَي َها َْوتَنظُُر ْإِلَيه ْفَ َج َع َل،ْخث َع َم ْتَستَ فتيه
َْ ْعلَيه َْو َسلا َم ْفَ َجاءَتهُ ْامَرأَةٌ ْمن
َ ُاللاه
ِ ُ رس
ْول ْاللا ِه ْإِ ان
َ اْر ُس
ِّ ف َْوجهَ ْال َفض ِل ْإِ َل ْالش
ُ ْعلَي ِه َْو َسلا َم ْيَص ِر
َ ُْصلاىْاللاه
َ ول ْاللاه
َُ
َ َ ي:ْ ْقَالَت،ِّق ْاآل َخ ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْح ُّج
ْ َْعلَىْعب
َ ْشيخاْ َكبِري
َ اده ِِْف ْاحلَ ِّج ْأَد َرَكت ْأَِب
َ فَ ِر
َ ت
َ يضةَ ْاللاه
َ ُيع ْأَن ْيَثب
ُ ْعلَىْالاراحلَة ْأَفَأ
ُ اْل ْيَستَط
ِ الْنَعم
ْ)ْح اج ِةْال َوَد ِاعْ(رواهْمسلم
َ ْوذَل،
َ ك ِِْف
َ َ َ ََعنهُ؟ْق
Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa r.a, ia berkata : Fadl bin Abbas
pernah membonceng di belakang Rasulullah Saw, tiba-tiba seorang wanita dari
Khats'am meminta fatwa kepada beliau. Fadll menengok kepada perempuan itu
dan perempuan itu pun menengok Fadll. Maka Rasulullah Saw memalingkan
wajah Fadll ke arah lain. Perempuan itu berkata : Wahai Rasulullah!
Kewajiban untuk menunaikan haji terpikul atas bapakku yang sudah tua renta.
Ia tidak lagi sanggup duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku
menggantikannya?" beliau menjawab: "Boleh." Dan hal itu terjadi pada saat
haji wada.' (HR. Muslim)

َِ عن ْاب ِن ْعبااسْ أَ ان ْالنِاب ْصلاىْاللاه ْعلَي ِه ْوسلام
ُْْشب ُرَمة
َ َْشب ُرَمةَ ْق
ُ ْْس َع َْر ُجال ْيَ ُق
ُ ال َْمن
ُ ْعن
َ ول ْلَبا ي
َ ك
َ
َ
َ ا
َ ََ َ ُ
ِ
ِ
َْْشب ُرَمة
ُْ كُْثُا
َ َال َْلْق
َ َكْق
َ َيب ِْلْق
َ َق
ُ ْعن
َ ْعنْنَفس
َ ْعنْنَفس
ٌ الْأ
َ ْح اج
َ ْح اج
َ ت
َ ْح َجج
ُ ال
َ ال
ٌ َخ ِْلْأَوْقَ ِر
)(رواهْأبوْداود

Dari Ibnu Abbas r.a diriwayatkan bahwa Nabi Saw mendengar seseorang
mengucapkan; labbaika 'an syubrumah (ya Allah, aku memenuhi seruanMu
untuk Syubrumah), beliau bertanya: "Siapakah Syubrumah tersebut?" Dia
menjawab; saudaraku! Atau kerabatku! Beliau bertanya: "Apakah engkau telah
melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?" Dia menjawab; belum! Beliau
berkata: "Laksanakan haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk
Syubrumah." (HR. Abu Dawud)
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3. Pendapat Ulama

ْْفيجب ْﺍحلج ْعنده ْعلى ْمن،ْﻭﺇل ْﺍألﻭﻝ ْﺫهب ْﺍإلماﻡ ْمالك.ﺍلقدﺭﺓ ْﺇما ْبالبدﻥ ْﺃﻭ ْباملاﻝ ْﺃﻭهبما
ْْﻭ ْﺇل ْﺍلثاىن ْﺫهب ْﺍإلماﻡ ْﺍلشافعى ْﻭلذﺍ ْﺃﻭجب ْﺍلستنابة،قدﺭ ْعلى ْﺍملشي ْﻭﺍلكسب ْىف ْﺍلطريق
ْ،ْﻭﺇلْﺍلثالثْﺫهبْﺇمامناْﺍألعظمْﺭضىْﺍهللْتعالْعنه،علىْﺍلزمنْﺇﺫﺍْﻭجدْﺃجرﺓْمنْينوﺏْعنه
ْْﺍلسبيل ْﺍﻥ ْيصح:ْﻭيؤيده ْما ْﺃخرجه ْﺍلبيهقى ْﻭغريه ْعن ْﺍبن ْعباﺱ ْﺭضي ْتعال ْعنهما ْﺃنه ْقال
ْ.بدﻥْﺍلعبدْﻭيكوﻥْلهْﲦنْﺯﺍﺩْﻭﺭﺍحلةْمنْغريْﺍﻥْجيحفْبه
ْْ"ملا:ﻭﺍستدﻝْﺍإلماﻡْﺍلشافعىْﺭضىْﺍهللْتعالْعنهِْباْﺃخرجهْﺍلدﺍﺭقطﲎْعنْجابرْبنْعبدْﺍهللْقاﻝ
ْ ياْﺭسوﻝ: نزلتْهذهْﺍأليةْ)ﻭللهْعلىْﺍلناﺱْحجْﺍلبيتْمنْﺍستطاﻉْﺇليهْسبيال)ْقاﻡْﺭجلْفقاﻝ
ْْ"ﺍلزﺍﺩ ْﻭﺍلرﺍحلة ْ" ْﻭﺭﻭﻯ ْهذﺍ ْمن ْطرﻕ ْشّت ْﻭهو ْظاهر ْفيما ْﺫهب ْْﺇليه:ﺍهلل ْما ْﺍلسبيل ْ؟ْقاﻝ
ْْﻭهو ْﳐالف ْملا ْﺫهب ْﺇليه ْﺍإلماﻡ ْمالك،ﺍلشافعى ْحيث ْقصر ْﺍلستطاعة ْعلى ْﺍملالية ْﺩﻭﻥ ْﺍلبدنية
ْ.ﳐالفةْظاهرﺓ
ْﻭﺃما ْﺇمامنا ْفيؤﻝ ْما ْﻭقع ْفيه ْبأنه ْبياﻥ ْلبعض ْشرﻭﻁ ْﺍلستطاعة ْبدليل ْﺃنه ْلو ْفقد ْﺃمن ْﺍلطريق
ْْﻭﺍلظاهر ْﺃنه ْصلى ْﺍهلل ْتعال ْعليه ْﻭسلم َْل ْيتعرﺽ ْلصحة ْﺍلبدﻥ ْلظهوﺭ،مثال َْلجيب ْﺍحلج ْعليه
ْﺍألمر ْكيف ْل ْﻭ ْﺍملفسر ْىف ْﺍحلقيقة ْهو ْﺍلسبيل ْﺍملوصل ْلنفس ْﺍملستطيع ْﺇل ْﺍلبيت ْﻭﺫﺍ ْليتصوﺭ
ْ ْﻭمما ْيؤيد ْﺃﻥ ْما ْىف ْﺍحلديث ْبياﻥ ْلبعض ْﺍلشرﻭﻁ ْﺃنه ْﻭﺭﺩ ْىف ْبعض ْﺍلرﻭﺍياﺕ،بدﻭﻥ ْﺍلصحة
ْْفقدْﺃخرﺝْﺍلدﺍﺭقطﲎْﺃيضاْعنْعليْكرﻡْﺍهللْتعالْﻭجههْﺃﻥْﺍلنب،ْﺍإلقتصاﺭْعلىْﻭﺍحدْمماْفيه
ْ،ْ)ﺍأللوسى. ﺃﻥ ْجتد ْظهر ْبعري ْﻭَل ْيذكر ْﺍلزﺍﺩ: ْ صلى ْﺍهلل ْعليه ْﻭسلم ْسئل ْعن ْﺍلسبيل ْفقاﻝ
ْ)ْﺩﺍﺭْﺍلفكر:ْبريﻭﺕ،ﺭﻭﺡْﺍملعاىن
Kemampuan (qudrah, istitha`ah) itu ada kalanya berupa kemampuan (kesehatan)
badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah
pendapat Imam Malik. Menurutnya, hajiwajib bagi orang yang mampu berjalan
dan kasab (mencari bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah
pendapat Imam Syafi’i. Oleh karena itu, Imam Syafi’i mewajibkan orang lumpuh
untuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya untuk
mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami yang agung (Abu
Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh sebuah riwayat yang
dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Jalan”
(yang dimaksudkan dalam ayat al-Qur’an) adalah kesehatan badan seseorang
dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus
berdesak-desakan. Imam Syafi’i berargumentasi dengan
hadis yang
dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Ketika ayat

 ﻭلله ْعلى ْﺍلناﺱ ْحج ْﺍلبيت ْمن ْﺍستطاﻉ ْﺇليه ْسبيالditurunkan, seorang laki-laki bediri
dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud ‘jalan’
(as-sabîl) tersebut? Rasulullah menjawab: ‘Biaya dan kendaraan’. Hadis ini
diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat
Imam Syafi’i karena hadis itu membatasi istitho’ah hanya pada kemampuan
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materi, tanpa mensyaratkankesehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi’i
ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik.
Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu hanya
menjelaskan sebagian syarat istitho’ah haji. Buktinya, bila seseorang tidak
mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji.
Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah kesehatan badan (syarat
istitho’ah), karena persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan,
padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang
dapat menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini
tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal yang
menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah menjelaskan sebagian
syarat istitho’ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya mengemukakan
salahsatu dari kandungan hadis itu. Daraqutni mengeluarkan hadis dari Ali
karrama Allah wajhah bahwa Nabi SAW ditanya tentang makna “jalan”; beliau
bersabda: “Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)”. Di sini
Nabi tidak menyebutkan biaya (zãd). (Al-Alüsî, Rüh al-Ma’ãnî, (Beirut: Dar alFikr, t.th.], jilid II, juz IV, h. 7-8).

ْْﻭقدْفسرْﺭسوﻝْﺍهلل،)منْﺍستطاعْإليهْسيبالﹰ)ْبدﻝْمنْﺍلناﺱْبدﻝْﺍلبعضْمنْﺍلكلْﳐصصْله
ْ،صلىْهللْعليهْﻭسلمْﺍلستطاعةْبالزﺍﺩْﻭﺍلرﺍحلةْﻭهوْيؤيدقوﻝْﺍلشافعيْﺭضىْهللْعنهْإِناْباملال
ْْﻭقاﻝْمالكْﺭمحهْهللْتعال.ْﻭلذﺍلكْﺃﻭجبْﺍإلستنابةْعلىْﺍلزمنْﺇﺫﺍْﻭجدْﺃجرﺓْمنْينوﺏْعنه
ْ ْﻭقاﻝ ْﺃبو.ْ إِنا ْبالبدﻥ ْفيجب ْعلى ْمن ْقدﺭعلى ْاملشي ْﻭﺍلكسب ْىف ْﺍلطريق ْللبيت ْﺍﻭ ْاحلج
ْْﻭﺍلضمري ِْفْ"ﺇليه"ْللبيتْأوْاحلجْﻭكل ْما ْأتىْإلْالشيئ،حنيفة ْﺭمحهْهلل ْتعالِْبجوعْاألمرين
ْ)ْاجمللد،ْلبنان،ْبريوت:ْﺩﺍﺭﺍلكتبْالعلمية،172\1ْ،ْتفسريﺍلبيضاﻭﻯ،فهوْسبيلهْ(ﺍلبيضاﻭﻯ
(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw telah
menafsirkan kata istitho’ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini
menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud istitho’ah adalah
kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari
orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk
mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istitho’ah adalah (kemampuan
dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari
bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat
bahwa istitho’ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan).
Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang
dapat mengantarkan  ﺇﻟﻴﻪpada sesuatu adalah jalannya. (Al-Baidãwî, Tafsîr alBaidãwî, 1/172, Beirut: Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988 M)

ْْويدلْعلىْالرتاخيْإمجاعْالعلماء:ْْوقالْأبوْعمرْبنْعبدْالِب.ْوالقولنْعنْاحلنفيةْواملالكية
ْْخبالفْمنْفوتْصالة،ْاجبْعليهِْفْوقته
علىْتركْتفسيقْالقادرْعلىْاحلجْإذاْأخرهْالعامْالو
ّ
ْْوأمجعواْعلىْأنهْلْيقالْملنْحجْبعدْأعوامْمنْوقتْاستطاعتهْأنت.ْحّتْخرجْوقتهاْفقضاها
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ْْأنهْإذاْزادْعلى:ْْوكلْمنْقالْبالرتاخيْلْجيدِْفْذلكْحدًّاْإلْماْرويْعنْسحنون.قاض
)340/3ْ،ْالبحرْاحمليط،الستنيْوهوْقادرْوتركْفسق )ابنْحيان
Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat boleh
menunda pelaksanaan haji adalah ijma’ para ulama. Orang yang sudah
bermaksud menunda pelaksanaanya hajinya dari waktu ketika diwajibkan
(ketika mampu) tidak perlu menyiapkan pelaksanaan hajinya. Hal ini berbeda
dengan orang yang kelewatan waktu shalat maka dia wajib men-qadlanya.
Para ulama sepakat, orang yang terlewat tidak melaksanakan haji pada waktu
ketika wajib, yakni ketika ia istitha’ah, tidak perlu meng-qadlanya. (Ibn
Hayyan, al-Bahr al-Muhith, 3/340)

ْْالسبيل:ْوأخرجْابنْجريرْوابنْاملنذرْوالبيهقيْعنْابنْعباسِْفْقولهْمنْاستطاعْإليهْسبيالْقال
)390/2ْأنْيصحْبدنْالعبدْويكونْلهْﲦنْزادْوراحلةْمنْغريْأنْجيحفْبهْ(الدرْاملنثور
Ibnu Jarir, Ibn al-Mundzir, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas
terkait firman Allah Swt من ْاستطاع ْإليه ْسبيال, beliau mengatakan, yaitu sehat
badan, disamping harus punya biaya dan kendaraan yang tidak menyusahkan.
(Al-Suyuthiy, al-Durr al-Mantsur, 2/390)

ْ(واستطاعة)ْبغريهْفالولْشروطهْاْلمسةْالّتْذكرهاْاملصنفْ(أحدها)ْأنْيكونْبدنهْصحيحا
ْقالْأصحابناْويشرتطْفيهْقوةْيستمسكْهباْعليْالراحلةْواملرادْانْيثبتْعليْالراحلةْبغريْمشقة
)64/7ْ،شديدةْفانْوجدْمشقةْشديدةْملرضْأوْغريهْفليسْمستطيعاْ(اجملموع
Syarat istitha’ah dalam malaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat
jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan
kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori
istitha’ah. (An-Nawawi, Al-Majmu’, 7/64)
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II
SAFARI WUKUF
A. Diskripsi Masalah
Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang jika seseorang meninggalkannya,
maka hajinya tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah: “Haji itu melakukan wukuf
di Arafah”. Waktu pelaksanaan wukuf adalah tanggal 9 Zulhijah yaitu sejak
matahari tergelincir atau bergeser dari tengah hari sampai terbenam matahari.
Tidak semua jamaah haji mampu melaksanakan wukuf dengan sendiri karena faktor
usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu. Pelaksanaan wukuf bagi
mereka dilakukan dengan safari wukuf. Safari wukuf yang dimaksud adalah
memberangkatkan jamaah haji yang sakit ke Padang Arafah untuk menunaikan
ibadah wukuf karena tidak mampu melaksanakannya secara mandiri. Ibadah
Wukufnya sendiri dilaksanakan secara singkat dan tetap berada dalam kendaraan.
Permasalahan muncul berkaitan dengan tata cara wukuf bagi jamaah yang termasuk
dalam kategori pada faktor usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu.
B. Perumusan Masalah
1. Apa hukum safari wukuf?
2. Apa kriteria jamaah haji yang bisa disafariwukufkan?
3. Apa kriteria penyakit yang diderita jamaah haji, sehingga tidak memungkinkan
untuk disafariwukufkan ?
4. Bagaimana hukum jamaah haji mengalami
memungkinkan untuk disafariwukufkan?

udzur

syar’i

dan

tidak

C. Ketentuan Hukum
1. Wukuf merupakan rukun haji yang utama dan harus dilaksanakan oleh orang
yang berhaji. Oleh karena itu wukuf di Arafah hukumnya tetap wajib, meskipun
pelaksanaannya dengan safari wukuf.
2. Jamaah haji yang berhak disafariwukufkan ialah jama’ah haji yang menderita
sakit fisik dan/atau mental, serta masih memungkinkan untuk melaksanakan
wukuf, meski dengan bantuan. Hukum melaksanakan wukuf baginya wajib
dengan cara disafariwukufkan.
3. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk disafariwukufkan ialah:
a. Menderita penyakit berat yang dikhawatirkan akan mengancam keselamatan
jiwa atau akan memperberat penyakitnya;
b. Menderita penyakit menular yang mengancam jiwa orang lain;
c. Hilang akal (seperti gila);
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4. Bagi jama’ah yang memiliki udzur syar’i yang tidak memungkinkan
disafariwukufkan sebagaimana dimaksud pada nomor [3], maka hajinya
dibadalkan.
D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah SWT:

ْند ال َمش َع ِر
َْ اح أَن تَبتَ غُواْ فَضالْ ِّمن اربِّ ُكمْ فَِإ َذا أَفَضْتُم ِّمنْ َعَرفَاتْ فَاذ ُك ُروْا اللّهَْ ِع
ٌْ َس َعلَي ُكمْ ُجن
َْ لَي
)198/2ْني (البقرة
َْ ِّوهُ َك َما َه َدا ُكمْ َوإِن ُكنتُم ِّمن قَبلِِْه لَ ِم َْن الضاآل
ْ احلََرِْام َواذ ُك ُر
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada
Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu
sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. QS. Al-Baqarah [2]
: 198

ِ
ِ وأَِمتُّواْ احل اْج والعمرةَْ لِلِّْه فَِإنْ أُح
ْي
ْوس ُكمْ َح ا
ِْ صرُُْت فَ َما استَ ي َسَْر ِم َْن الَد
َ ي َو ْلَ َُتل ُقواْ ُرُؤ
َ
ُ ّت يَب لُ َْغ الَد
َ ُ َ َ
ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ْص َدقَةْ أَوْ نُ ُسكْ فَِإذَا أ َِمنتُم
َ َْحملاْهُ فَ َمن َكا َْن من ُكم ام ِريضاْ أَوْ ب ْه أَذى ِّمن ارأس ْه فَفديَْةٌ ِّمن صيَامْ أَو
ِ
ِ َي فَمن اَْل َِجيدْ ف
ِْف احلَ ِّْج َو َسب َعة
ْ ِ ْام ثَالثَِْة أَياام
ُْ َصي
َْ ِاع بِالعُمَرْةِ إ
َْ فَ َمن متََت
َ ِْ ل احلَ ِّْج فَ َما استَ ي َسَْر م َْن الَد
ِ ِ
ِ ك لِمن اَْل ي ُكنْ أَهلُْه ح
ْاض ِري ال َمس ِج ِْد احلََرِْام َواتا ُقواْ اللّْهَ َواعلَ ُموا
َْ إِذَا َر َجعتُمْ تِل
َ ُ
َ
َ َْ ك َع َشَرْةٌ َكاملَْةٌ َذل
)196/2ْاب (البقرة
ِْ يد العِ َق
ُْ أَ اْن اللَّْه َش ِد
Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung
(terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang
mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai
di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada
gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah,
yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa)
aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam
bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika
ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa
tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang
kembali. Itulah sepuluh ( hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban
membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar)
Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaanNya.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi, An Nasa’i. Abu Daud, Imam Ahmad
yang menyatakan bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling
agung:
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ول ْاللا ِه ْصلاىْاللاه ِ
ْعنْ
ْعب ِد ْالارمحَ ِن ْب ِن ْيَع َمَر ْقَ َْ
ت َْر ُس َ
اس ْفَ َسأَلُوهُ َ
ُ َ
َعن َ
ال َ :ش ِهد ُ
َ
ْعلَيه َْو َسلا َم ْفَأَتَاهُ ْنَ ٌ
ول ْاللا ِه ْصلاىْاللاه ِ
وع ْال َفج ِرْ
ْعَرفَةَْقَب َل ْطُلُ ِ
ال َْ :ر ُس ُ
احلَ ِّجْ،فَ َق َ
ْعَرْفَةُْفَ َمن ْأَد َرَك ْلَي لَ َة َ
ْعلَيه َْو َسلا َم ْاحلَ ُّج َ
ُ َ
َ
ْح ُّجهُْ(رواهْالنسائي)ْ
ِمنْلَي لَ ِة َ
ْمجعْفَ َقد َُْتا َ
Diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Ya'mar, ia berkata; saya menyaksikan
Rasulullah Saw didatangi manusia kemudian bertanya kepadanya mengenai
haji, lalu Rasulullah Saw bersabda: "Inti Haji adalah wukuf di Arafah, barang
'siapa yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam jam
)(waktu sore pada hari Arafah maka hajinya telah sempurna." (HR. Al-Nasai
3. Pendapat Muhammad Mukhtar al Syinqithi :

قالْرمحهْاهلل[ْ:يبقىْحمرما]ْأيْ:أنْمنْأصابهْاملرضْفالُْيكمْبكونهْحمصراْ،وإَّناْيبقىْبإحرامهْ
حّتْيِبأْمنْاملرض؛ْفإذاْبرئْمنْاملرضْفالُْيلوْمنْحالتنيْ:احلالةْاألولْ:أنْيكونْشفاؤهْ
وبرؤهْقبلْالوقوفْبعرفة؛ِْبيثْميكنهْأنْيذهبْويتمْمناسكْحجهْ،فاحلكمْحينئذْ:أنْميضيْ
ويتم ْمناسك ْاحلج.احلالة ْالثانيةْ :إذا ْكان ْبرؤه ْوشفاؤه ْبعد ْفوات ْالوقوف ْبعرفة؛ ْفإنه ْيتحللْ
بعمرةُْ،ثْيلزمهْالديْ،ويكونْهذاْالديْبسببْفواتْاحلجُْ،ثْيأيتِْبجةْمنْالعامْالقادم؛ْ
سواءْكانتْحجتهْلفرضْأوْلنافلةْ .والعمرةْالتْيأيتْهباْيقصدْمنهاْأنْيتحللْمنْنسكْاحلج؛ْ
وذلكْألنْاحلجْقدْفاتهْ،فيتحللْمنهْبعمرةْ،وألنْعمرْبنْاْلطابْرضيْاهللْعنهْأمرْمنْفاتهْ
احلجْأنْيتحللْمنهْبعمرةْ،وألنْالنبْصلىْاهللْعليهْوسلمْأمرْالصحابةْأنْيفسخواْحجهمْ
بعمرةُْ .ث ْعليه ْأن ْيهدي ْلفوات ْاحلجْ ،وعليه ْكذلك ْاحلج ْمن ْقابل؛ ْفهو ِْف ْحكم ْمن ْكانْ
معذوراْباملرضْوفاتهْاحلجْلعذرْآخر.وكانْمنْاألعذارْاملشهورةْقدمياْ:أنْيظنْاحلاجْأنْالوقوفْ
بعرفةْيومْالسبتْ،ويكونْالوقوفْيومْاْلمعةْ،فيأيتْإل ْعرفةْيومْالسبتْوقدْفرغْالناسْمنْ
الوقوفْ،ولْميكنهْأنْيدركْالوقوفْ،فحينئذْيكونِْفْحكمْاملريضْ،فيمضيْإلْالبيتْويطوفْ
ويسعىْويتحللْبعمرةُْ،ثْعليهْالديْواحلجْمنْقابلْ
Orang yang terkena musibah sakit di tengah melaksanakan haji tidak bisa
dihukumi seperti orang ‘muhshar” (terhalang oleh musuh). Dia harus tetap
berihram sampai sembuh. Jika sembuh ada dua keadaan; pertama, masih
menemui waktu wukuf, maka harus melakukan wukuf dan menyempurnakan
manasik. Kedua, telah lewat waktu wukuf, maka dia bertahallul untuk umrah,
membayar dam, dan mengulang hajinya di tahun berikutnya. Baik haji wajib
)’maupun haji sunnah. (Kitab Syarh Zaad al Mustaqna
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III
BADAL MELEMPAR JUMRAH
A. Diskripsi Masalah
Melempar jumrah merupakan salah satu wajib haji. Setiap jamaah haji wajib
melaksanakan lempar jumrah, baik pada 10 Dzulhijjah maupun pada hari-hari
tasyriq.
Jarak antara pemondokan jamaah haji Indonesia di Mina dengan lokasi tempat
melempar jumrah (jamarat) cukup jauh, terlebih jika jamaah haji menempati tenda
di Mina Jadid. Jauhnya jarak yang harus ditempuh jamaah haji ketika hendak
melempar jumrah menyebabkan banyak jamaah yang jatuh sakit sehingga tidak
memungkinkan untuk melaksanakannya. Ada juga jamaah haji yang kondisinya
sudah tua yang jika memaksakan diri untuk melempar jumrah akan menimbulkan
mudarat. Terhadap situasi yang seperti ini, ada jamaah yang memaksakan diri untuk
tetap melempar jumrah, ada juga yang mewakilkan kepada orang lain dalam
melempar jumrah. Tindakan mewakilkan ke orang lain dalam melempar jumrah ini
sering dikenal dengan Badal melempar Jumrah.
B. Perumusan Masalah
1. Apa hukum badal melempar jumrah?
2. Udzur syar'i apa saja yang membolehkan badal melempar jumrah ?
3. Apakah jamaah haji yang membadalkan melempar jumrah terkena kewajiban
membayar dam?
4. Apakah jamaah haji yang dibadalkan melempar jumrahnya diwajibkan untuk
melempar ulang ketika telah sehat dan masih ada kesempatan untuk melempar?
5. Apa syarat orang yang melakukan badal melempar jumrah?
6. Apakah dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melakukan
badal untuk beberapa orang?
C. Ketentuan Hukum
1. Hukum badal melempar jumrah adalah boleh bagi yang terkena udzur syar’i,
baik dengan membayar ujrah ataupun tidak membayar.
2. Udzur syar’i yang membolehkan badal melempar jumrah :
a. usia lanjut yang mengalami kesulitan;
b. sakit yang menyebabkan kesulitan;
c. wanita hamil;
d. wanita menyusui;
e. keadaan lain yang mengahalanginya.
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3. Jamaah haji yang sudah dibadalkan lempar jumrah, tidak wajib membayar dam.
4. Jamaah haji yang sudah dibadalkan melempar jumrahnya, kemudian hilang
udzur syar’inya, tidak wajib mengulang melempar jumrah lagi, meskipun ada
kesempatan untuk melakukannya.
5. Syarat orang yang boleh mewakili melempar jumrah adalah:
a. Muslim, akil dan baligh;
b. Memiliki kemampuan dan dapat dipercaya untuk mewakili (tsiqah);
c. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut sedang
melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah melempar
jumrah untuk dirinya sendiri;
d. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut tidak sedang
melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus sudah pernah
melaksanakan ibadah haji.
6. Dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melakukan badal
untuk beberapa orang.
D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah swt.;

ِ
(78/22ْْحَرجْ(احلج
َ اْج َع َل
َ ْعلَي ُكم ِِْفْالدِّي ِنْمن
َ  َوَم...

… dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan. (QS Al Haj,[22] : 78)

)185/2ْيدْبِ ُك ُمْٱلعُسَرْ(البقرة
ُ يدْٱللاهُْبِ ُك ُمْٱليُسَر َْوَلْيُِر
ُ يُِر

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu. (QS. Al Baqarah,[2] : 185)
2. Hadis-hadis Nabi saw. :

ِ ِ
ْصلاىْاللاهُ َ ِ ا
ْالصب يَا ُن
ِّْ ِّساءُ َْو
َ َْجابِرْرضيْاهللْعنهْق
َ اْم َع َْر ُسولْاللاه
َ َْح َججن
َ ال
َ َعن
َ ْعلَيه َْو َسل َم َْوَم َعنَاْالن
ِ ِّ فَلَبا ي نَاْعن
)اْعن ُهمْ(رواهْابنْماجه
َ َْالصب يَان َْوَرَمي ن
َ
Dari Jabir ra. berkata; "Kami melaksanakan haji bersama Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam sedang bersama kami ada wanita dan anak-anak,
kami bertalbiyah diikuti anak-anak dan kami melempar bersama mereka."
(HR. Ibnu Majah)

َِ َاْحم ام ُدْبنْإِْسعِيلْالو ِاس ِطيْق
ْْجابِر
ُّ ْعنْأَِب
َ ْعنْأَش َع
ُّ َ َ َ ُ َُ ََحداثَن
َ ْالزبَ ِري
َ ْس اوار
َ تْاب َنْ َُّنَري
ُ الْْسع
َ ْعن
َ ثْب ِن
ِ الْ ُكنااْإِ َذاْحججنَاْمعْالنِابْصلاىْاللاه
ِ ْالصبْي
ْال
َْ ِّس ِاء َْونَرِم
َ َانْق
َ َق
َ ْعلَيه َْو َسلا َمْفَ ُكنااْنُلَ ِّب
َ ُ
َ ِّ َ َ َ َ
َ ِّ يْعن
َ ْعنْالن
ِ
ِ
ِ
ِ
ْْعلَىْأَ ان ْالْ َمرأََة َْل
ٌ اْح ِد
َ ْه َذاْال َوجه َْوقَد ْأَمجَ َع ْأَه ُل ْالعل ِم
َ يب َْل ْنَع ِرفُهُْإِال ْمن
َ يس
َ ىْه َذ
ٌ يث ْ َغ ِر
َ أَبُوْع
ِ
ِ صو
ِ
)تْبِالتالبِْيَ ِةْ(رواهْالرتمذي
اْرف ُعْال ا
َ ْعن َهاْ َغي ُرَهاْبَلْه َيْتُلَ ِّب
َ يُلَ ِّب
َ َاْويُكَرهُْ َل
َ ْعنْنَفس َه
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il Al Wasithiberkata;
Saya telah mendengar Ibnu Numair dari Asy'ats bin shallallahu 'alaihi
wasallamwar dari Ibnu Zubair dari Jabir berkata; "Ketika kami berhaji
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami bertalbiyah mewakili para
wanita dan melempar mewakili anak-anak." Abu 'Isa berkata; "Ini merupakan
hadis gharib, tidak kami ketahui kecuali melalui sanad ini. Para ulama telah
bersepakat bahwasanya seorang wanita talbiyahnya tidak dapat diwakili oleh
orang lain. Tapi dia harus bertalbiyah sendiri, namun makruh baginya
mengeraskan suara ketika bertalbiyah." (HR. At-Tirmidzi)
3. Sunan Abi Daud nomor 1966

ِ َ  رْأَيت ْرس: ْص ْعن ْأ ُِّم ِه ْقَالَت
ْْعلَي ِه َْو َسلا َم
َ ُْصلاىْاللاه
َ ِ ْعم ِروْب ِن ْاألَح َو
َ اْسلَي َما ُن ْب ُن
َ ول ْاللاه
َُ ُ َ
ُ َأَخبَ َرن
ِ ِ ي رِميْاْلمرَة ِْمنْبط ِنْالو ِاديْوهوْراكِبْي َكبِّ رْمعْ ُك ِّلْحصاةْورجل ِْمن
ْْعن
َ ت
ُ ْخلفهْيَستُ ُرهُْفَ َسْأَل
َ
َ
َ َ ُ ُ ٌ َ ََُ َ َ
ٌ ُ ََ َ َ
ََ
ِ
ا
ِ الار ُج ِل ْفَ َقالُواْال َفضل ْب ُن ْال َعبا
ْااس َْل
َ س ْفَ َق
ُّ ِال ْالن
َ ُْصلاىْاللاه
َ اب
ُ ْعلَيه َْو َسل َم ْيَاْأَيُّ َهاْالن
ُ اس َْوازَد َح َم ْالناا
ُ
ِ
ِِ
ِ ض ُكمْب عض
)صىْاْلَذفْ(رواهْأبوْداود
َ ْح
َ اْرَميتُمْاْلَمَرَةْفَارُمواِْبث ِل
َ اْوإ َذ
َ َ ُ يَقتُلْبَع
Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin 'Amr bin al-Ahwash dari
ibunya, ia berkata; saya melihat Rasulullah Saw melempar jumrah dari tengah
bukit, dalam keadaan berkendaraan. Beliau bertakbir bersama setiap
lemparan kerikil. Dan orang yang ada dibelakang menutupi beliau. Kemudian
aku tanyakan mengenai orang tersebut, lalu mereka mengatakan; Al-Fadhl bin
al-Abbas. Orang-orang dalam keadaan berdesak-desakan, kemudian Nabi Saw
bersabda: "Wahai para manusia, janganlah sebagian kalian membunuh
sebagian yang lain, apabila kalian melempar jumrah maka lemparlah dengan
kerikil sebesar kerikil khadzaf (kerikil untuk ketapel) (HR. Abu Dawud)

4. Pendapat Ulama

ْْوينبغيْأنْيستنيبْالعاجزْحاللْأوْمنْقدْرمىْعنْنفسهْفإنْاستنابْمنَْل:ْقالْأصحابنا
ْ ُْث ْعن ْاملستنيب ْفيجزئهما ْالراميان ْبال،ْ  ْفينبغي ْأن ْيرمي ْالنائب عن ْنفسه،ْ يرم ْعن ْنفسه
ْْهذاْهوْاملذهبْوبهْقطع.ْْفلوْاقتصرْعلىْرميْواحدْوقعْعنْالراميْلْعنْاملستنيب، ْخالف
.اْلمهور
Jamaah haji yang tidak mampu melaksanakan lempar jumrah ia boleh
mewakilkan kepada orang yang tidak berihram (tidak berhaji) atau kepada
orang yang berhaji yang sudah melontar untuk dirinya. (An-Nawawi, AlMajmu Syarh al-Muhaddzab)
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IV
PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT

A. DESKRIPSI MASALAH
Tujuan ajaran Islam ialah untuk memelihara keselamatan agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Untuk itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi
tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk
dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau
dianjurkan untuk dijauhi.
Untuk mencapai tujuan tersebut Islam mensyari’atkan pemeliharaan kesehatan dan
berobat ketika sakit. Namun saat ini banyak dari obat yang beredar di pasaran belum
diketahui kehalalannya.
Di antara bahan pembuatan obat yang diragukan kehalalannya adalah
alkohol/etanol. Padahal alkohol/etanol merupakan bahan baku yang banyak
digunakan dalam memproduksi obat, terutama obat cair yang cara konsumsinya
dengan diminum.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa Nomor 11 Tahun 2009
tentang Hukum Alkohol. Fatwa tersebut memisahkan antara khamr dan alkohol.
Setiap khamr mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol dikategorikan sebagai
khamr. Fatwa tersebut menyebutkan khamr adalah setiap minuman yang
memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
Artinya, selain minuman yang mengandung alkohol tidak terkategori sebagai khamr,
walaupun hukumnya bisa saja sama-sama haram.
Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung
Alkohol/Etanol menyebutkan bahwa: Minuman beralkohol yang masuk kategori
khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C2H5OH) lebih dari 0.5
%. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya
haram, sedikit ataupun banyak.
Di dalam fatwa-fatwa MUI disebutkan bahwa alkohol bisa dibedakan ke dalam dua
kategori: pertama alkohol/etanol hasil industri khamr, yang hukumnya sama dengan
hukum khamr yaitu haram dan najis. Kedua, alkohol/etanol hasil industri non khamr
(baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri
fermentasi non khamr), hukumnya tidak najis dan apabila dipergunakan di produk
non minuman hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
Menurut undang-undang, obat dan pangan berbeda definisi. Obat digunakan untuk
penyembuhan, sedangkan pangan dikonsumsi untuk kebutuhan nutrisi sehari-hari.
Obat dikonsumsi sesuai petunjuk medis dan dosis, sedangkan pangan tidak ada.
Secara peruntukannya, obat yang mengandung alkohol berbeda dengan minuman
beralkohol. Obat dikonsumsi berdasarkan petunjuk medis dan ada dosis.
Penggunaan obat harus ada syaratnya, penggunaannya tidak untuk memabukkan.
Sedangkan, pangan dan minuman tidak ada dosis dan petunjuk medis dalam
mengkonsumsinya.
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Alkohol/Ethanol pada obat umum digunakan sebagai: Pelarut (Kosolven), Pengawet
produk, Memberikan rasa yang tajam, dan menutupi rasa tidak enak. Di pasaran saat
ini, eliksir (obat minum) rata-rata mengandung alkohol lebih dari 5%. Namun tidak
semua eliksir mengandung alkohol.
B. PERUMUSAN MASALAH
Dari deskripsi masalah muncul pertanyaan, bagaimana hukum penggunaan
alkohol/etanol untuk bahan produk obat, terutama obat cair. Apakah hukumnya
sama dengan minuman/makanan beralkohol?
C. KETETAPAN HUKUM
1. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat
dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.
2. Obat cair berbeda dengan minuman, baik secara kegunaan ataupun hukumnya.
Obat digunakan dalam kondisi sakit untuk pengobatan sedangkan minuman
digunakan untuk konsumsi.
3. Obat cair ataupun non cair yang mengandung alkohol/etanol yang berasal dari
khamr, hukumnya haram.
4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non
khamr) untuk bahan obat cair ataupun non cair, hukumnya boleh dengan syarat:
a. Tidak membahayakan bagi kesehatan.
b. Tidak ada penyalahgunaan.
c. Aman dan sesuai dosis.
d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.
5. Untuk mengetahui secara pasti kehalalan obat harus melalui sertifikasi halal
yang terpercaya.
D. DASAR PENETAPAN
1. Firman Allah swt.:

ِ يا ْأَيُّها ْالا ِذين ْآَمنُوا ْإِاَّنَا ْاْلمر ْوالمي ِسر ْواألَنصاب ْواألَزَلم ْ ِرج
ُْان ْفَاجتَنِبُوه
ِْ َْع َم ِل ْالشايط
َ س ْمن
َ َ
َ َ
ٌ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َُ
ِ
)90/5ْ،لَ َعلا ُكمْتُفل ُحو َنْ(املائدة

”Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan
termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keuntungan.” (QS. Al-Ma’idah,[5]: 90)

ِ ياأَيُّهاْالنااسْ ُكلُو
ِ اْمم
ِ ااِْفْاألَر
)168/2ْ،ْ(البقرة...ْح َاللْطَيِّبا
َ َ
َ ض
ُ
47

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di
bumi…” (QS Al-Baqarah,[2] : 168).

)195/2ْ،َوَلْتُل ُقواْبِأَي ِدي ُكمْإِ َلْالتاهْلُ َك ِةْ(البقرة

…Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan… (QS
Al-Baqarah,[2] : 195)
2. Hadis Rasulullah s.a.w.;

َِ عنْأَِبْعل َقمةَْموَلهمْوعب ِدْالارمح ِنْب ِنْعب ِدْاللا ِهْالغَافِ ِقيْأَناهم
ْول
ُْ ْع َمَرْيَ ُق
ُ ال َْر ُس
َ َ ق: ول
ُ اْْس َعاْاب َن
َ
َ
ََ ُ َ َ َ
َ
َ ُ ِّ
ِ
ِ اللا ِهْصلاىْاللاهْعلَي ِهْوسلامْلَعنْاللاهْاْلمرْو َشا ِرب هاْوساقي ه
ِ َاصرهاْومعت
ِ
ْصَرَها
َ َاْوُمبت
َ
ُ َ َ َ اْو َْع
َ اع َه
َ اْوبَائ َع َه
َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ
ِ
)اْوال َمح ُمولَةَْإِلَي ِهْ(رواهْأبوْداود
َ َو َحاملَ َه
Diriwayatkan dari Abu 'Alqamah r.a mantan budak sahabat, dan Abdurrahman
bin Abdullah al-Ghafiqi r.a bahwa keduanya telah mendengar Ibnu Umar r.a
berkata : Rasulullah Saw bersabda : Allah melaknat khamr, peminumnya, yang
menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang
diperaskannya, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan
kepadanya". (HR. Abu Dawud)

ِ َْخرْوُك ُّل
ِ ولْاللا ِهْصلاىْاللاهْعلَي ِهْوسلامْ ُك ُّل
ْْحَر ٌام َْوَمن
َْ ََعنْاب ِنْعُ َمَرْق
ُ ال َْر ُس
َ َ ق: ال
َ
َ ْمسكر
ُ َ ٌ َ ْمسكر
ُ َ ََ َ ُ
ِ اتْوُهوْيُد ِمنُ َهاْ ََلْيَتُبْ ََلْيَشرب َه
ِ
ْْ)اِْفْاآل ِخَرِةْ(رواهْمسلم
َ َش ِر
َ َ َ بْاْلَمَرِْفْالدُّن يَاْفَ َم
َ
Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda:
"Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah
haram. Barangsiapa meminum khamer di dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia
biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan
meminumnya di akhirat."(HR. Muslim)

ْ)ْحَر ٌْام (رواهْالبخاري
ِّْ ِْعائِ َش ْةَ َعنْالن
َ َْعلَي ِه َْو َسلا َمْق
َ الْ ُك ُّل
َ ُصلاىْاللاه
َ َعن
َ اب
َ ْشَرابْْأَس َكَرْفَ ُه َو
Diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a : Setiap minuman yang memabukkan adalah
haram" (HR. Al-Bukhari)

ِ
ِ
ِ ول ْاللا ِه ْصلاىْاللاه
ْْحَر ٌام
َْ َْعب ِد ْاللا ِه ْق
ُ ال َْر ُس
َ َ ق: ال
َ ُ
َ ْجابِ ِر ْب ِن
َ
َ ُْعلَيه َْو َسلا َم َْماْأَس َكَر ْ َكث ُريهُ ْفَ َْقليلُه
َ َعن
((رواهْأبوْداوود
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a, Rasulullah Saw bersabda : Sesuatu
yang memabukkan, maka banyak dan sedikitnya adalah haram.(HR. Abu
Dawud)

ِ ُ  َكا َن ْرس: ال
ِ
ْصلاىْاللاهُ َ ِ ا
ُْْالس َق ِاء ْفَيَشَربُه
َْ َْعبااس ْق
ِّ يب ِِْف
َ َعن ْاب ِن
َ ول ْاللاه
َُ
ُ ْعلَي ْه َْو َسل َم ْيُنبَ ُذ ْلَهُ ْالازب
ِ
ِ
ْ)ْشيءٌْأ ََهَراقَْهُ (رواهْمسلم
َ ض َل
َ يَوَمهُ َْوالغَ َد َْوبَع َدْالغَدْفَِإ َذاْ َكا َن َْم َساءُْالثاالثَِة
َ َْش ِربَهُ َْو َس َقاهُْفَِإنْف
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dia berkata : Rasulullah Saw biasa dibuatkan
perasan zabib dalam wadah air minum, kemudian beliau meminumnya pada hari
itu, esok harinya dan lusa, pada waktu sore di hari ketiga beliau masih
menuangkan dan meminumnya, tapi jika masih juga tersisa maka beliau
menumpahkannya. (HR. Muslim)

ِ ُ  َكا َنْرس: ول
َِ ال
ْْعلَي ِه
ُْ ْعبااسْيَ ُق
َ َْع َمَرْالبَ هَرِاينِّْق
َ َعن
َ ُْصلاىْاللاه
َ تْاب َن
ُ ُْي ََيْب ِنْعُبَ يدْأَِب
ُ ْْسع
َ ولْاللاه
َُ
ِ
َِ ك ْواللاي لَةَ ْاْلاِت
ِ
ْْجتيءُ َْوالغَ َد َْواللاي لَةَ ْاألُخَرى
َ َ َو َسلا َم ْيُنتَبَ ُذ ْلَهُ ْأَاو َل ْاللاي ِل ْفَيَشَربُهُ ْإذَاْأَصبَ َح ْيَوَمهُ ْذَل
ِ
ِ
ِِ
)ب (رواهْمسلم
ْص ا
َ َوالغَ َدْإِ َلْال َعص ِرْفَِإنْبَق َي
ُ َْس َقاهُْاْلَاد َمْأَوْأ ََمَرْبهْف
َ ٌْشيء

Diriwayatkan dari Yahya bin Ubaid Abu Umar al-Bahrani r.a dia berkata; saya
mendengar Ibnu Abbas r.a berkata : Rasulullah Saw dibuatkan perasan nabidz
diwaktu petang, kemudian pada pagi harinya beliau meminumnya, kemudian
meminumnya lagi pada pagi dan malam berikutnya (hari kedua). Demikian juga
pada pagi dan petang hari berikutnya lagi (hari ketiga) yaitu pada ashar. JIka
masih ada sisanya, beliau memberikannya kepada pembantu, atau menyuruhnya
untuk membuangnya (HR. Muslim).
3. Kaidah Fiqhiyyah:

لْضررْولْضرار
”Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain.

ْإذاْاجتمعْاحلاللْواحلرامْغلبْاحلرام
“Apabila hal yang halal dan yang haram bercampur maka semuanya dianggap
haram”

ْالضررْيزال
”Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

ْدرءْاملفاسدْمقدمْعلىْجلبْاملصاحل
”Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan.”
4. Fatwa-Fatwa MUI:
a. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan:
Ketentuan Hukum:
1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan
dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga AlDharuriyat Al-Kham.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode
pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib
menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan
hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
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a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu
kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat
mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang
setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah
al-dlarurat), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak
dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa
manusia di kemudian hari;
b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya
bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan
luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.
b. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol:
Ketentuan Hukum
1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal
dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari
khamr adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari
khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika
alkohol/ethanolnya berasal dari bukan khamr.
5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk
makanan, minuman, kosmetika, dan obat, hukumnya haram.
6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri
fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan,
minuman, kosmetika, dan obat, hukumnya: mubah, apabila secara
medis tidak membahayakan.
7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri
fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan,
minuman, kosmetika dan obat, hukumnya: haram, apabila secara
medis membahayakan.
c. Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang
Mengandung Alkohol/Etanol:
Ketentuan Hukum
1. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman
yang mengandung alkohol/etanol (C2H5OH) lebih dari 0.5 %.
Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan
hukumnya haram, sedikit atupun banyak.
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2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri
fermentasi non khamr) untuk bahan produk makanan, hukumnya:
mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri
fermentasi non khamr) untuk bahan produk minuman, hukumnya:
mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar
alkohol/etanol(C2H5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.
4. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak
dikonsumsi langsung seperti flavour, yang mengandung
alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk makanan, hukumnya:
mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
5. Penggunaan produk-antara (intermediate product)yang tidak
dikonsumsi langsung seperti flavour, yang mengandung
alkohol/etanol non khamr untuk bahan produk minuman, hukumnya:
mubah, apabila secara medis tidak membahayakan dan selama kadar
alkohol/etanol(C2H5OH) pada produk akhir kurang dari 0.5%.
Ketentuan Terkait Produk Minuman yang Mengandung Alkohol
1.
2.
3.

4.

Produk minuman yang mengandung khamr hukumnya Haram.
Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol lebih
dari 0.5%, hukumnya haram.
Produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol tidak
lebih dari 0.5% hukumnya halal jika secara medis tidak
membahayakan.
Produk minuman non fermentasi yang mengandung etanoltidak lebih
dari 0.5% yang bukan berasal dari khamr dan tidak disengaja
ditambahkan, tetapi terbawa dalam salah satu ingredientnya,
hukumnyahalal, apabila secara medis tidak membahayakan, seperti
minuman ringan yang ditambahkan flavour yang mengandung etanol.

Ketentuan Terkait Produk Makanan yang Mengandung Alkohol
1. Sayuran hasil fermentasi secara alamiah, hukumnya halal.
2. Vinegar/cuka hasil fermentasi tanaman adalah halal.
3. Vinegar yang dibuat dari khamr yang difermentasi lebih lanjut
menjadi cuka adalah halal dan suci.
4. Makanan hasil fermentasi tanaman sumber protein, adalah halal.
5. Makanan hasil fermentasi tanaman sumber protein dengan
penambahan etanolnon khamr untuk tujuan menghentikan proses
fermentasi, adalah halal.
6. Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang
mengandung etanol dan tidak memabukkan, adalah halal.
7. Produk makanan yang ditambahkan khamr sebagai bumbu masakan,
adalah haram.
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d. Fatwa MUI Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung
Alkohol/Etanol:
Ketentuan Hukum
1.
2.

3.

4.

Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah haram, dan
penggunaannya hukumnya haram.
Produk Kosmetika dalam (masuk ke dalam tubuh) yang mengandung
alkohol yang berasal dari hasil fermentasi tanaman yang bukan
termasuk khamr dengan kadar di bawah 0,5 % adalah halal, apabila
secara medis tidak membahayakan.
Produk Kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang
mengandung alkohol yang berasal dari hasil fermentasi tanaman yang
bukan termasuk khamr adalah halal apabila secara medis tidak
membahayakan.
Penggunaan alkohol/ethanol pada produk kosmetika luar (tidak
masuk ke dalam tubuh) tidak dibatasi kadarnya, selama ethanol yang
digunakan bukan dari berasal dari khamr dan secara medis tidak
membahayakan.

5. Pendapat para Ulama:

ِ ِ
ِ
ِ
ْ.ْْشَراب
َ َْق،ْعن ُهما
َ ْوال ُمس ِك ُر ِْمنْ ُك ِّل،ا
َ ْعبااس َْرض َيْاللاهُْتَ َع َال
َ َع ِنْاب ِن
ُ ال
َ حِّرَمتْاْلَم ُرْب َعين َه:

"Ibnu Abbas r.a. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang
memabukkan dari setiap minuman".

ْ ْولو ْمن ْنبيذ ْالتمر ْأو ْالقصب ْأو ْالعسل ْأو،وأما ْباعتبار ْحقيقتها ْالشرعية ْفهي ْكل ْمسكر
ْْ،غريها
Menurut ketentuan syara' khamr adalah setiap minuman yang memabukkan,
baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (An-Nawawi, alMajmu' Syarh al-Muhaddzab)

ِ ِ
ِ
ِ اْع َد َاه
ْاستِ َها
َْ َىَْن
َ َْعل
ِّ َو
َ ْواستَ َد ال،
َ اْع ام
َ ْصد
ُ س ِِْفْعُرفْالشارِع
َ س
َ ْه َوْالن
َ اْاإلمجَاعُْفَبَقيَتْه َي
ُ اج
ُ الرج
ُْْشي ِخ َْمالِكْأَناه
ِْ ِوْح ِامدْب
ِ ْفَِفيْال َمج ُم،ْص َحابَِة
ْعلَىْإمجَ ِاعْال ا
َ َْعن َْربِ َيعة
َ وع
َ ْو َمحَ َل،
َ ُالشاي ُخْأَب
َ اإلمجَ ِاع
ِ
ِ
ْاستِ َهاْبِأَنْا َهاْلَو
َ َْعل
َ ب
ُ ْواستَ َد ال ْبَع،
ُ ْونَ َقلَهُ ْبَع،ا
َ ض ُهم
َ ض ُهم
َ َىَْن
َ ْعن ْاحلَ َس ِن َْواللايث
َ َْإل ْطَ َه َارِت
َ َذ َه
ِ
ِ ِ ِ ِ اهْرةْلََف
ِ ْشر
ْْ.ْابْاآل ِخَرةِْطَ ُهورا
َ َ ََكانَتْط
َ َ اتْالمتنَا ُنْب َكون
“Kata “rijs” dalam terminologi syariat pada umumnya adalah “najis”,
sebagaimana ijma’ ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid
al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan
ijma’ ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma’ sahabat.
Disebutkan dalam kitab al-Majmu’ bahwa imam Rabi’ah, guru imam Malik,
berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir
pendapat tidak najisnya khamar dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang
menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka
hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci”.( Khathib asSyarbaini, Mughni al-Muhtaj)
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ْاْلمرَْنسةْعندناْوعندْمالكْوأَبْحنيفةْوأمحدْوسائرْالعلماءْالْماْحكاهْالقاضىْأبوْالطيب
ْوغريهْعنْربيعةْشيخْمالكْوداودْاِنماْقالْهيْطاهرةْوانْكانتْحمرمةْكالسمْالذىْهوْنبات
ْوكاحلشيشْاملسكرْونقلْالشيخْأبوْحامدْالمجاعْعلىَْناستها
“Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi’iyyah), Imam Malik, Imam Abu
Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir
oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi’ah, guru
Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamar tidak najis
(suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang
memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa
najisnya khamar merupakan ijma`” (an-Nawawi, al-Majmu` Syarh alMuhadhab)

ِ واختُلِف ِِْف ْح ِّد ْالمس ِك ِر ْفَ َذهب ْأَب
ْْح اّت َْل ْيُ َفِّر َق
ُّ ْح اد
َ ْالسك ِر َْم
َ اْز َال َْم َعهُْال َعق ُل
َ وْحني َف َْة ْ َإل ْأَ ان
َ ُ َ َ
ُ َ َ َ
ِ ضىْبِص
ِِ
ِ َ ضْوال اسم ِاءْوَلْي ع ِر
ِ ِِ
ْاحبِ ِه
َ َب
َ َْ ابْالشاافع ِّيْبأَناهُ َْماْأَف
ُ ْو َحداهُْأَص َح،ْ
َ َ َ َ ِ نيْاألَر
َ فْأُامهُْمن َْزو َجته
ِ َإل ْأَن ْي تَ َكلام ْبِلِسان ْمن َك ِسرْ ْومعﲎ ْ َغ ِري
ْاْمجَ َع
ُ ف ِِْبََرَك ِة
َ صار
َ َْمتَ َمايِل َْوإِذ
َ َْمنتَظم َْويَت
ُ ْﳐتَبِط َْوَمش ِي
ُ
ََ
ُ َ َ َ
ِ ابْاحلرَك ِةْمشياْوقِياماْصار
ِ
ِ نيْاض ِطر
ِ ابْال َك َالِمْفَهم
ْالسك ِر
ُّ ْْح ِّْد
َ َ َ َ َ َ ََ ِ نيْاضطَر
َ َاْوب
َ َب
َ ْداخال ِِْف
َ اْوإف َهام
َ
َ
ِّْْالسك ِْر
ُّ ْحد
َ ْوَم،
َ اْز َاد
َ َْعْل
َ ىْه َذاْفَ ُه َوْ ِزيَ َادةٌ ِِْف
َ
“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu
Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan
antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya.
Menurut ulama Syafi’iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut
bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan
sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut
telah sangat mabuk”. (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462)

ِ صر ْمس ِكر
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ْيْو ِض َع ْفِ ِيه
ُْ ك ْ َكال َم ِاء ْالا ِذ
َ اْو َذل
ُ َْوََل ْي:ا
َ
َ َوأَاماْالقس ُم ْالثااين ْمن ْالنابيذ ْفَ ُه َو َْماْ ََل ْيَشتَد
ِ َْحلواْوه َذاْال ِقسم ْط
ِ ِ
ِ ِاهٌر ْب
ْوز
َ ْع َس ٌل ْأَو
َ اإلمجَ ِاع
ُ ُْجي
َ ش ْأَو
ُ َحبا
ٌ يب ْأَو ْمشم
َ َ ُْ ص َار
َ ََْن ُوَهاْف
ٌ ِات َْمتر ْأَو َْزب
ُ
ِ ات ْفِ ِيه ْوقَد ْتَظَاهرت ْاأل
ِ َُشربه ْوب ي عه ْوسائِر ْالتاصُّرف
ِ ِ ص ِحيح
ْْمتَ َك ْاثَِرة َعلَى
ُ َحاد
َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُُ
ُ ني ْمن ْطُُرق
َ يث ِِْف ْال ا
َ
َ
ََ
ِ
ِ
ِِ ُ طَهارتِِه ْوجوا ِز
ِ
ِ ْشربِه ْماْ ََل ْيصر ْمسكر
ْْج َاوَز
َ اْوإن
ُ َ َ ُ ْج َو ُاز
َ ب ْاْلُم ُهوِر
َ
َ َْشربه ُْثُا ْإ ان َْمذ َهبَ ن
َ اْوَمذ َه
ََ َ َ َ
ِ
ِ
ْْوزْبَع َدْثََالثَةْأَياام
َ َثََالثَةَْأَياام َْوق
َ الْأَمحَ ُد َْرمحَهُْاللاهُ َْل
ُ ُْجي
“… Adapun jenis rendaman kismis yang kedua, maka selama kondisinya tidak
belebihan dan tidak berubah menjadi memabukkan (maka boleh diminum). Hal
iituu seperti air yang dimasukkan kedalamnya biji kurma atau kismis, atau
madu atau yang sejenisnya, sehingga membuatnya menjadi manisan. Jenis
kedua ini, berdasarkan ijma’ adalah suci, boleh diminum dan dijual. Sungguh,
menurut mazhab kami dan jumhur, booleh meminumnya, selama tidak berubah
menjadi memabukkan, meskipun lebih dari tiga hari. Sementara Imam Ahmad
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ra. berpendapat, tidak boleh (meminumnya) setelah tiga hari. (An-Nawawi, alMajmu’Syarh al-Muhazzab)

ِ
ِِ
ْْح اّت َْل ْيُْ َفِّر َق
َ وْحنِي َف َة
ُّ ْح اد
َ ْالسك ِر َْم
َ َواختُل
َ اْز َال َْم َعهُْال َعق ُل
َ ْإل ْأَ ان
َ ُب ْأَب
َ ف ِِْف
َ ْح ِّد ْال ُمسكر ْفَ َذ َه
ِ
ِ ْوحداهْأَصحابْالشاافِعِ ْيْبِأَناهْماْأَفضىْبِص،ْفْأُامه ِْمنْزوجتِ ِه
ِ نيْاألَر
ْاحبِ ِه
َ َب
َ َ َ ُ ِّ
ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ض َْوال اس َماء َْوَلْيَع ِر
ِ َإل ْأَن ْي تَ َكلام ْبِلِسان ْمن َك ِسر ْومعﲎ ْ َغ ِري
ْاْمجَ َع
ُ ف ِِْبََرَك ِة
َ صار
َ ْمتَ َماْيِل َْوإِ َذ
َ َْمنتَظم َْويَت
ُ ْﳐتَبِط َْوَمش ِي
ُ
ََ
ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ني ْاضطر
ِ ني ْاض ِطر
ِّْْحد
ْ اب
َ ْص َار
َ َاب ْال َك َالِم ْفَهما َْوإِف َهاما َْوب
َ َب
َ ْاحلََرَكة َْمشيا َْوقيَاما
َ ْداخال ِِْف
َ
َ
ِّْْالسك ِْر
ُّ ْحد
ُّ
َ ْوَم،
َ اْز َاد
َ َْعل
َ ىْه َذاْفَ ُه َوْ ِزيَ َادةٌ ِِْف
َ السك ِر
“dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu
Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan
antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya.
Menurut ulama Syafi’iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut
bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan
sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut
telah sangat mabuk”. (Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz I, hlm. 462)

ِ الث) ْفِ ِيه
ِ
ِ َْ(ِف ْث
ِِ ِ ِ
ِ :ُقَولُه
ُْْمس ِكرا ْفَيَتََْْو اجه
َ
َ يل
َ ْعلَى ْأَ ان ْالنابِي َذ ْبَع َد ْالثاالث ْقَد
ُ ْص َار َْمظناة ْل َكونه
ٌ ْدل
ُْاجتِنَابُْه
Kata-kata (pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis) menunjukkan
bahwa rendaman kismis setelah tiga hari diduga kuat telah berubah menjadi
memabukkan, sehingga diarahkan untuk menjauhinya/tidak meminumnya. (AlSyaukani, Nail al-Authar, jld 3, hlm, 183)

ِ
ِ ِ
ِ ِ َْن
ِِ
ْْحنِي َفةَ َْوفِي ِه
ٌ َأَ ان ْاْلَمَْرُﳐتَ ل....
َ است َها ْعن َد ْعُلَ َماء ْال ُمسلم
َ  ْوأ ّن ْالنابِي َذ ْطَاهٌر ْعن َد ْأَِب،ني
َ ََ ف ِِْف
ِ
ال ُك ُحو ُل ْقَطع َ ا
ْْوإِاَّنَاْيُو َج ُد ْفِي َها،
ْ ْوأَ ان،
َ س
َ ْاألَعطَ َار ْا ِإلف ِرَنياةَ ْلَي َست ْ ُك ُحول
َ َْْخرا
َ ْوأَن ْال ُك ُحو َل ْلَي،ا
ِ ِِ
ِ استِهاْح اّت
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ْْعن َد
َ َ َْ ْوأَناهُ َْل َْوج َهْلل َقولْبنَ َج،
َ ال ُك ُحو ُلْ َك َماْيُو َج ُدِْفْ َغريَهاْمنْال َم َو ِّادْالطااهَرةْبا ِإلمجَ ِاع
ِ َ ِال َقائِل
ْاس ِةْاْلَم ِْر
َ نيْبنَ َج
“... Bahwa status najis tidaknya khamr terdapat perbedaan di antara ulama.
Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah adalah suci, demikian pula alkohol.
Alkohol tidaklah sama dengan khamr. Parfume Eropa tidak (hanya) berbahan
alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan
lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan
alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr”
(Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

ِ ْوهو ْ َغي ر ْمستَ ق َذر،ْموجوٌد ِِْف ْ َكثِري ِْمن ْالمو ِّاد ْالغَ َذائِيا ِة ْبِنَسب ْمتَ َفا ِوتَة
ْْألَناهُ ْيُستَ عْ َم ُل،
ُ ُ ََُ
ُ َ
ُ َْ َوال ُك ُحو ُل
ََ َ
ِ ِّ ِ
ِ اْجيعل ْال َقو َل ْْبِْنَجاستِ ِه ِْمن ْب
ِ ِ
ِِ ِ
ِ ِِ ِ
ْاب
َ
َ َ
َ للتاطهري
ُ َ َ ْو ُشيُوعُ ْاستع َماله ِْف ْاألَغَراض ْالطبِّ ياة َْوالناظَافَة َْو َغريَه...ْ
ِ صْال ُقر
ْ.آن
ِ احلََر
ِّ َ َْوُه َو َْمن ِفيْبِن،ج
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“Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang
berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan
untuk bahan pembersih.. dan seringnya alkohol dipakai untuk kepentingan
medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol
sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash alQuran”(Fatawa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

ِ ِِ
ِ صي ِلْلِتَت
ِ ْهيْمع ِرَكةُْال ُكحوِلْعرضتُهاْبِ َشيء ِْمنْالتاف
ْىْحرَم ِة
ُّ اض َح
َ ْمتا َف ٌق
َ ُْالصوَرة
َ ََ ُ
ُ َْعل
ُ ْوُه َو،
َ َ َهذه
َ ُْعنه
َ
ِِ
ِِ
ِْْف
ْ ِ ْشيُو ِعاسْتِع َمالِِه
ُ ُشربِِه
ُ ْولَ َع ال ِْم َن ْالتاي ِس ِري ْبَع َد،
ٌ َْﳐتَ ل،
ُ ف ِِْف ْطَ َه َارته
َ ْه َو َْوالعُطُوُر ْال َمخلُوطَةُ ْبه
ِ ْالميلْإِ َلْال َقوِلْبِطَهارتِِهْوإِنْعد،بْوالتاط ِه ِريْوالتاحالِي ِلْالمختَلِ َف ِةْوالعطُوِرْو َغ ِريها
ْاْم َنْال َم َو ِّاد
ُ َ ََ
َ َ
ُ
َ ِّ ِّالط
ُ َ َ َ ُ َ
ِ  ْوإِن ْ َكا َن ْيستَ عمل ْأَحيانا ْكاَْلم ِر ْفَِإنانَج،ِال اسا ام ِة ْوالضاا ارة
ْصة ْاِن
 َْوِخبَا ا،ْعلَي َها
َ
َ ْمتا َفق
ُ است َها ْ َغيْ ُر
َ َُ ُ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ)45ْ،ْاإلسالمْومشاكلْاحلياة،ْعصريْالعنَبْ(عطيةْصقر
َ َكانَتْمنْ َغري
“Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap
najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram
diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk
minyak wangi yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya
alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut
saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol
tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang
membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam
hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya
yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Athiyyah Shaqar, al-Islam wa
Masyakil al-Hayah, hlm. 45)
6. Penjelasan dari LP POM MUI :
➢ Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan
juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol,
dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C2H5OH)
banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat dan
kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan
dikenal dengan nama dagang alkohol.
➢ Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi
etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non
khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia]
ataupun hasil industri fermentasi non khamr).
7. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP
POM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat
celcius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb:
a. pada perasan anggur ialah 0.76 %,
b. perasan apel ialah 0.32 %,
c. perasan anggur ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).
Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata
kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah
0.5 %.
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V
PLASMA DARAH UNTUK BAHAN OBAT
A. DESKRIPSI MASALAH
Darah adalah suatu tipe jaringan ikat yang memiliki sel tersuspensi dalam suatu
cairan intra seluler, yang berfungsi sebagai tranportasi, proteksi, dan regulasi. Darah
terdiri dari dua komponen utama yaitu cairan (plasma) dan sel-sel darah. Dalam
perkembangan cara pengobatan modern, terdapat berbagai bahan obat yang berasal
dari plasma darah dan turunannya, seperti serum, imunoglobulin, hormon, asam
amino, protein dan albumin. Plasma darah (46 – 63% dari darah) dipisahkan dari
darah melalui suatu proses sentrifugasi (pemutaran kecepatan tinggi) sampel darah
segar, dimana sel-sel darah menetap di bagian bawah karena lebih berat, sedangkan
plasma darah di lapisan atas.
Serum merupakan bagian plasma tanpa faktor pembekuan darah, mengandung
sistem kekebalan terhadap suatu kuman yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh
seseorang, maka orang tersebut akan mempunyai kekebalan terhadap kuman yang
sama (imunitas pasif). Imunoglobulin atau antibodi dihasilkan oleh sistem imun
yang terkandung dalam plasma darah sebagai respon adaptif yang spesifik dari suatu
antigen. Pemberian imunoglobulin juga memberikan sifat kekebalan pasif.
Serum dan imunoglobulin dibuat dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh
suatu hewan (sapi, kuda, kambing, dll), sehingga sistem kekebalan tubuhnya
memberikan respon terhadap vaksin tersebut. Setelah diuji dan hasilnya
menunjukkan bahwa hewan tersebut telah kebal terhadap vaksin yang dimasukkan,
maka dilakukan pengambilan darah melalui vena leher (vena jugularis).
Hormon, asam amino, dan albumin merupakan komponen protein dalam plasma
darah yang juga mempunyai khasiat obat.
B. PERUMUSAN MASALAH
Apa hukum penggunaan plasma darah untuk bahan obat?
C. KETENTUAN HUKUM
1. Pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai
bahan obat dan produk lainnya.
2. Plasma merupakan unsur darah, dan bagian tersendiri dari darah yang sifatsifatnya; warna, bau dan rasa berbeda dengan darah, hukumnya suci dengan
ketentuan:
a. hanya untuk pengobatan dengan penggunaan seperlunya;
b. tidak berasal dari darah manusia;
c. berasal dari darah hewan halal (tidak dari darah hewan haram).
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3. Keputusan pada nomor 2 di atas merupakan salah satu pendapat di antara dua
pendapat, sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa hukumnya najis
sama dengan darah.
D. DASAR PENETAPAN
1. Firman Allah SWT :

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ْْمس ُفوحا ْْأَو ْ َحل َم
ُل
َ ْعلَ َى ْطَاعم ْيَط َع ُمهُْإِلّْأَنْيَ ُكو َن َْميتَة ْأَو
َ ْحمَّرما
ّ ْدما
َّ قُلْلّْأَج ُد ِْف َْمآْأُوح َي ْإ
ِ كْ َغ ُف
ِ َْ َِخن ِزيرْفَِإنّهُْ ِرجسْأَوْفِسقاْأ ُِهلْلِغَ ِريْاللّ ِهْبِِهْفَم ِنْاضطُرْ َغي رْباغْول
ْيم
ٌ َ ّْعادْفَإ ّن َْرب
ٌ ور ّْرح
َ ََ ّ
َ
ّ
ٌ
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". (Al-An’am,[6] : 145)

2. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW,:

ِ
ِ
ِ
ْصلاىْاللاهُ َ ِ ا
ْْدِم
َ يب ْثَ ْوبَ َهاْمن
ِّ ِْجاءَت ْامَرأَةٌْإِ َل ْالن
َ اب
َ َعن ْأَْسَاءَْقَالَت
ُ ْعلَيه َْو َسل َم ْفَ َقالَت ْإح َدانَاْيُص
ِ
ِ احلي
(صلِّيْفِ ِيهْ(رواهْمتفقْعليه
َْ َفْتَصنَ ُعْبِِْهْق
َ صهُْبِال َماءُْثُاْتَن
َ َ
َ ضةْ َكي
َ ُض ُحهُُْثُاْت
ُ  َُتُتُّهُُْثُاْتَق ُر: ال
Diriwayatkan dari Asma r.a, beliau bercerita, ada seorang wanita datang
menemui Nabi Saw seraya berkata: Salah seorang diantara kami bajunya
terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan? Nabi Saw menjawab: koreklah
terlebih dahulu darah itu, kemudian digosok dengan air, lalu dicuci dan,
setelah itu bisa digunakan untuk sholat. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

ِ
ِ َ َْعلَي ِه ْوسلام ْق
ُّ اْوقَ َع
ول ْاللا ِه َ ا ا
ْاب ِِْف ْإِنَ ِاء
َ ْعن ْهُ أَ ان ْ َر ُس
َ ُْهَري َرَة َْرض َي ْاللاه
ُ َعن ْأَِب
ُ َْالذب
َ ال ْإ َذ
َ َ َ َ ُْصلىْالله
ِ ِ َأَح ِد ُكمْفَلي غ ِمسهْ ُكلاهُْثُاْلِيطرحهْفَِإ ان ِِْفْأَح ِدْجن
)اهْالبخاري
ْ
ْداءْ(رو
َ احيهْش َفاء َْوِِفْاآل َخ ِر
ُ َ َ ُ ُ َ
َ َ َ
َ
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila
seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia
mencelupkan ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya, karena
pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat
penawarnya. (HR. Al-Bukhari)
3. Kaidah Ushuliyyah

الضرورةْتقدرْبقدرها
Darurat itu ada ukurannya

اْلزءْلْيأخذْحكمْالكل
Juz (parsial) tidak bidak menghukumi yang kul (menyeluruh/simultan)

احلكمْيدورْمعْعلتهْوجوداْوعدما
Hukum itu berdasarkan ada dan tidaknya illat (kausa hukum)
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4. Pendapat Para Ulama

ْ،ْولْتسمىْدما،ْولْجتتمعْفيهاْصفاتهْوخصائصه،وِباْأنْالبالزماْليسْلاْلونْالدمْولْطعمه
ْْحّتْإِناْعندماْتستعملِْفْتلكْاملنتجاتْالغذائيةْلْميكنْأن،وإنْكانتْمنْعناصرهْومكوناته
ْ،يعرفْمنْاْلواصْالطبيعيةْلتلكْاملنتجاتْماْإذاْكانتْصنعتْباستخدامْالبيضْأوْبالزماْالدم
)ْاملوادْاحملرمةْوالنجسةِْفْالغذاءْوالدواء:(نزيهْمحاد.فتعتِبْتلكْالبالزماْمادةْطيبةْمباحةْاألكل
Plasma tidak memiliki warna atau rasa darah, berbagai sifat dan kekhususan
darah tidak menyatu dalam plasma, sehingga plasma tidak bisa dinamakan
darah, meskipun plasma merupakan komponen-komponen darah. Sehingga,
ketika plasma digunakan untuk membuat produk-produk makanan maka tidak
akan diketahui spesifikasinya. Plasma dianggap sebagai sesuatu yang baik dan
boleh dikonsumsi (Nazih Hammad, al-Mawad al-Muharramah wa al-Najasah fi
al-Ghidza wa al-Dawa)

ْْوهذاْماْصدرتْبهْفتوىْمن،ْفهذهْالبالزماْليستْدماْلْلوناْولْحقيقةْولذلكْلْتعتِبْحراما
ْ1997ْ  ْيونيو،ْ الندوة ْالفقهية ْالطبية ْالتاسعة ْللمنظمة ْاإلسالميةْللعلوم ْالطبية ْبالدار ْالبيضاء
ْْ(ْبالزماْالدمْ ْالتْتعتِبْبديال ْرخيصا ْلزللْالبيضْ ْوقدْتستخدمِْفْالفطائر:ْنصتْعلىْأن
ْْوالتْقدْتضاف،ْواحلساءْوالعصائدْ(بودينغ)ْواْلبزْومشتقاتْاأللبانْوأدويةْاألطفالْوأغذيتهم
ْْفليسْلا،ْفقدْرأتْالندوةْاِناْمادةْمباينةْللدمِْفْالسمْواْلصائصْوالصفات،ْإلْالدقيق
ْ ْالقضايا،(علي ْحمي ْالدين ْالغرة ْدغي.ْ ) ْوان ْرأى ْبعض ْاحلاضرين ْخالف ْذلك،ْ حكم ْالدم
)الطبيةْاملعاصرة
Secara warna dan hakikatnya plasma tidak sama dengan darah, sehingga
hukumnya tidak haram. Plasma darah bisa digunakan sebagai pengganti telur.
Plasma juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kue pai, sup,
puding, roti, produk susu, serta obat-abat untuk anak dan gizi untuk anak, dan
yang dicampur dengan tepung. Sehingga hukumnya plasma tidak sama dengan
hukumnya darah. Walaupun sebagian ada yang berpendapat sebaliknya. (Ali
Muhyiddin al-Ghurrah, al-Qadlaya al-Thibbiyah al-Mu’ashirah)
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Pimpinan Sidang Komisi B 1
Ketua,

Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg.
Tim Perumus:
1. Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg.
2. KH. Arwani Faisal, MA
3. Drs. H. Aminuddin Ya’qub, MA.
4. KH. Sulhan
5. Dr. dr. H. Endi Astiwara
6. HM. Silahuddin, MA

Sekretaris,

KH. Arwani Faisal, MA

(Ketua merangkap Anggota)
(Sekretarsis merangkap Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
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KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok
Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439
H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:
Menimbang:

a.

bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan
kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait
dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan
masalah ibadah, mu’amalah, masalah kenegaraan dan
kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban
hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum
Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu
ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi
Fatwa untuk dijadikan pedoman.
Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum
yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam
keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil
lain yang muktabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahahmafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam
keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia VI;
4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah
yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia
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5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail
Fiqhiyyah Mu’ashirah) yang meliputi;
(i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;
(ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban
Pembayaran Zakat;
(iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;
(iv) Obyek Zakat Penghasilan;
(v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan
(vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat
Publik,
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada
masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H
9 Mei
2018 M
PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Ketua,

Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
KOMISI B 2
TEMA PEMBAHASAN:
I.

Zakat Mal untuk Bantuan Hukum

II.

Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan
Kewajiban Pembayaran Zakat

III.

Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat
Wajib

IV.

Obyek Zakat Penghasilan

V.
VI.

Status Dana Abadi Umat (DAU)
Permintaan dan/atau Pemberian
Pencalonan Pejabat Publik

Imbalan

atas

Proses
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I
ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM
A. Deskripsi Masalah
Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama
yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang
masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka
mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut.
Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa,
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di
persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan
system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat
untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur
litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system
hukum yang lebih berkeadilan
Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum
bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56
ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib
menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum
dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhaan
riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya.
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan
(mustafti) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan
bantuan hukum kepada masyarakat.
B. Perumusan Masalah
1. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum?
2. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem
perundang-undangan agar sesuai dengan syari’ah dam prinsip keadilan?
C. Ketentuan Hukum
1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah
boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi
(madzlum);
c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan
dengan agama.
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2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena asnaf fakir, miskin,
dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses;
3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan
umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (asnaf) fi
sabilillah,;
4. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang
berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf fi sabilillah;
5. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana
zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:
a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;
b. Menjamin kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah);
c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah swt...:

ِ ِ ِ ِصدقَاتْلِل ُف َقر ِاءْوالمساك
ِ
ِ َْالرق
ا
ْْسبِ ِيل
ِّ اْوال ُم َؤلاَف ِةْقُلُوبُ ُهم َْوِِف
َ ني
َ اب َْْوالغَا ِرم
َ ني َْوال َعامل
َ ني َْوِِف
َ ْعلَي َه
َ َ َ َ ُ َ إَّنَاْال ا
ِ اللاِْهْواِب ِنْال اسبِ ِيلْفَ ِريضة ِْمنْالْلا ِهْواللاه
ٌْ ْح ِك
يم
َُ َ َ َ
َ يم
ٌ ْعل
َ
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang
diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. atTaubah ayat 60)

ْْه ُمْٱل ُمضعِ ُفو َْن
ِّ َُوَماْءَاتَيت
ُ مْمنْ َزَكوةْتُِر
َ ِيدو َن َْوجهَْٱللا ِهْفَأُولَئ
ُك
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang
yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum; 39)
2.

Hadis-hadis Nabi saw. :

ِ ْاهلل ْوإِقَام ْال ا
ِ
ِ
ْصوُم
َْ :ْ َْخس
َ ْعلَى
ُ ْش َه َادةُ ْأَن ْلَ ْإِلَ َه ْإِلا ْاهللُ َْوأَ ان
َ ين ْا ِإلسالَ ُم
َ صالَة َْو
ُ َ ْحمَ امدا َْر ُسو ُل
َ ُب
ْت
ِْ ضا َن َْوإِي تَاءُْالازَك ِاة َْو َح ُّجْالبَ ي
َ َرَم
“Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak
disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan
shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.” (HR. alBukhari dan Riwayat)
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ َ إِن
ْول ْاهللِ ْفإَن
ُ ْحمَ امداْ َر ُس
ُ ْشهاَ َدةِ ْأَن ْلَْإِ َله ْإِلاْاهللُ َْوأَ ان
َ ل
َ اك ْتَأيت ْقَوماْمن ْأَه ِل ْالكتَاب ْفاَدعُ ُهم ْإ
ِ
ِ
ِ ِ َ هم ْأَطاَع
ْْْهم
َ ْعلَي ِهم
َ وك ْلذل
َ ض
ُ
ُ ْصلوات ِِْف ْ ُك ِّل ْيَوم َْوليَ لة ْفإَن
ُ
َ ك ْفَأَعلم ُهم ْأَ ان ْاهللَ ْاف تَ َر
َ س
َ َْخ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْْلىْفُ َقَرائ ِهم
َ ُأَطاَع
َ وكْلذل
َ ْص َدقَةْتُؤ َخ ُذْمنْأَغنياَئ ِهمْفَتَُْرُّد
َ ض
َ كْفَأَعلم ُهمْأَ انْاهللَْاف تَ َر
َ ْعلَي ِهم
َ ْع
Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah
mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan
bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka
katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima
waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan
kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orangorang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka
(HR. Abu Daud)

ْْلُْت لْالص دقة:ْْعنْأبْسعيدْاْلدريْرضيْاهللْعن هْق الْق الْرس ولْاهللْْص لىْاهللْعلي هْوس لم
ْلغينْإلْْلمسةْْْلغازِْفْسبيلْاهللْْأوْلعاملْعليه اْأوْلغ ارمْأوْلرج لْاش رتاهاِْبال هْأوْلرج لْك ان
.لهْجارْمسكنيْفتصدقْعلىْاملسكنيْفأهدىْاملسكنيْللغين
Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:
Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima
kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja
('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli
zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin
lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi
hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)
3. Pendapat Ulama
a. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul
Muin (I’aanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran
harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut:

ِ ْأَو،س مالْيك ِفي ِهْ ِرِبهْ َغالِبا
ِ
ِ ِ
ْْ...ْْحرفَةْآلَتُ َها
ُُ
َ َ ُْ فَيُعطَىْ ُكلْمن ُه َماْإنْتَ َع اوَدْجتَ َارةْ َرأ
“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ;
bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa
keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa
bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya … “.
b. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV
halaman 145:

ْ)وىفْسبيلْاهلل)ْوسبيلْاهللْهوْالطريق ْاملوصلْإلْمرضاتهْومثوبتهْواملرادْبهْالغزاةْواملرابطون
ْْورويْعنْاإلمامْأمحدْأنهْجعلْاحلجْىفْسبيلْاهللْويدخلْىفْذلكْمجيعْوجوه.للجهاد
اْلريْمنْتكفنيْاملوتىْوبناءْاْلسورْواحلصونْوعمارةْاملساجدْوَنوْذلك
"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahalaNya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan
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berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA
memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan,
seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng,
memakmurkan masjid dan lain sebagainya".
c. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82 ) yang
menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada
kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

ِ ِ وأَاما ْإِخراج ْال ِقيم ِة ْلِلح
ِ
ِ
ْ َْوِمث ُل ْأَن ْيَ ُكو َن...ْ س ْبِِه
َ َ َ َُ
َ
َ اجة ْأَو ْلل َمصلَ َح ْة ْأَو ْال َعدل ْفَ َال ْبَأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ْأوْي رىْال اس،ْْفَي ع ِطي ِهمْإِيااها،ُّْو َنْللازَكاةْطَلَب واْإِعطَاءْالقيم ِةْل َكوِنَاْأَن َفع
ْاعيْأن َاها
ْ ال ُمستَ ِحق
َ
ُ َ
ُ
َ َ
ََ
.ْ...أن َف ُعْلِل ُف َقَر ِاء
“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat
(kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh …
seperti adanya permintaan dari para mustakhiq agar harta zakat diberikan
kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka
mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga
kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih
bermanfat kepada kaum fakir“.
d. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhas-Sunnah jilid 1 hal. 394:

ِ ُ صر
ِ ْعلَى ْتَأ ِم
ْ،اء
ِْ  َْوتَوفِ ِري ْال َم،ني ْطُُر ُق ْاحلَ ِّج
ْجيُوُز ْال ا
َ "ْ :َوِِف ْتَف ِس ِري ْال َمنَا ِر
َ ْه َذا ْال اسه ِم
َ ف ْمن
ِِ
ِ والغَ َذ ِاءْوأَسب
.ْآخ ُر
ِ ْالص اح ِةْلِل ُح اج
ِّ اب
ٌ ك َْمصَر
َ ْإِنْ ََلْيُو َجدْل َذل،اج
َ ف
َ َ
َ

ِ ْاَلاِت،ْاهلل ْ"ْوهو ْيشت ِمل ْسائِر ْالمصالِ ِح ْالشار ِعيا ِة ْالعا ام ِة
ِ
ِِ
ْْه َي َْمالَ ُك ْأَم ِر
َ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ْسبِي ِل
َ ْ"ْوِِف:
َ "ْوفيه
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ،ُ َْوَك َذا ْاْلَ ِريياةُ ْال َعا امة، َْويَد ُخ ُل ِِْف ْعُ ُمومه ْإن َشاءُ ْال ُمستَش َفيَات ْال َعس َك ِرياة... َْوالداولَة،الدِّي ِن
ِ ِ ْلَْالت،ْوم ُّد ْاْلطُو ِط ْاحل ِدي ِدياِة ْالعس َك ِرياِة،ْوتَعبِي ُدها،وإِشراع ْالطُّْرِق
ْْوِمن َهاْبِنَاءُ ْالبَ َواِْرِج،
ُ ََ َ َ ُ ُ َ َ
َ
َ
َ
َ ِّجارياة
ِِ
ِ
ِ
ِ ْواحل،اتْاحلربِي ِة
.ْواْلَنَ ِاد ِق،
ُ ُ َ َ َ ْوالطايا َار،
َ صون
َ ْوال َمنَاطيد،
َ ال ُم َد ار َعة
"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian
sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan
pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana
kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidakadapersediaan lain.
Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum
yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...
Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah membangun rumah sakit
militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalanjalan dan meratakannya,membangun jalur kereta api (rel) untuk
kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal
penjelajah, pesaw.at tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."
e. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Tafsi al-Munir Juz I halaman 344 yang
mengutip Imam al-Qaffal :
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ْْم نْتكف ني،ونقلْالقفالْمنْبعضْالفقاءْأِنمْأجازواْصرفْالصدقاتْإلْمجيعْوج وهْاْل ري
ْْألنْقولهْتعالْ“ىفْسبيلْاهلل”ْىفْالكل،ميتْوبناءْاحلصونْوعمارةْاملساجد
Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, bahwa mereka
memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sektor
kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun
masjid dst. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya)
4. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan
bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok
pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan
membolehkan.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian
Zakat untuk Beasiswa.
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II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ULIL AMRI
DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ZAKAT

A. Diskripsi Masalah
Pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui
Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara)
melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya. Wacana tersebut akan
dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) yang menjadi payung hukum
pelaksanaan pemungutan tersebut. Sebenarnya, pungutan zakat bagi ASN
Muslim sudah tertera dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
Lalu turunan PP 14 Tahun 2014 tentang pelaksaan zakat, Inpres 3 Tahun 2014
tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian dan Lembaga Negara,
Pemda, BUMN/D dan terakhir PMA 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata
Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Namun praktek selama ini belum
terintegrasi dalam sebuah sistem yang transparan dan terkelola dengan baik.
Dari wacana tersebut muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat tentang
kewenangan pemerintah menetapkan aturan yang memaksa umat Islam,
khususnya pegawai pemerintah yang beragama Islam, untuk membayar zakat
dari penghasilan gajinya. Terhadap pertenyaan tersebut terjadi kontroversi di
tengah masyarakat, ada yang menyatakan pemerintah mempunyai kewenangan
untuk itu, dan ada yang berpendapat pemerintah tidak mempunyai kewenangan.
Untuk memberikan kepastian jawaban dari perspektif syariah, pemerintah
menanyakannya kepada Majelis Ulama Indonesia.
B. Perumusan Masalah
1.
Apakah Pemerintah (ulil amri) berkewajiban untuk menetapkan aturan yang
mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat?
2.
Apakah boleh Pemerintah (ulil amri) melakukan pemotongan langsung gaji
pegawai untuk dialokasikan sebagai zakat yang bersangkutan?
3.
Apakah kewenangan tersebut bersifat mutlak atau ada batasan-batasannya?
C. Ketentuan Hukum
1. Pemerintah (ulil amri) berkewajiban secara syar’i untuk menetapkan aturan
yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat.
2. Pemerintah (ulil amri) mempunyai kewenangan secara syar’i untuk
memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara.
3. Negara dalam menjalankan kewenangan harus sejalan dengan prinsip
syariah.
4. Jika sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka umat Islam wajib
mematuhinya.
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D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt. :

ِِ
ِ
ْص َدقَةْتُطَ ِّه ُرُهم َْوتَُزِّكي ِهم ِْهبَا
َ ُخذْمنْأَم َوالم
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka. (QS. At Taubah : 103)
2. Hadis Nabi saw.

ْْبعثْالنبْﷺ ْعمرْبنْاْلطابْرضيْاهللْعنهْعلىْالصدقةْفمنعْابن:ْعنْأبْهريرةْقال
ْمجيلْوخالدْبنْالوليدْوالعباسْفقالْرسولْاهللْﷺ ْ"ْماْينقمْابنْمجيلْإلْأنْكانْفقريا
ْفأغناهْاهللْوأماْخالدْبنْالوليدْفإنكمْتظلمونْخالداْفقدْاحتبسْأدراعهْوأعتدهِْفْسبيلْاهلل
ْوأماْالعباسْعمْرسولْاهللْﷺ ْفهيْعليْومثلهاْ"ُْث ْقالْ"ْأماْشعرتْأنْعمْالرجلْصنو
". األبْ"ْأوْ"ْصنوْأبيه
Diriwayatkan dari Abi Hurairah Berkata : nabi mengutus kepada Umar bin
Khattab r.a. untuk melakukan zakat, maka ibnu jamil, khalid bin Walid dan
Abbas menolak, kemudian Rasulullah SAW. bersabda : ibnu jamil tidak
dengki kecuali dia seorang yang faqir semoga allah memberi kekayaan
kepadanya, dan adapun Khalid bin Walid maka sesungghnya kalian semua
termasuk orang yang dzalim dan abadi maka katika dia mempertahankan
otoritasnya dan mengadopsinya di jalan Allah. Dan adapun Abbas yaitu
sebagai paman Rasulullah SAW. maka zakat itu sudah termasuk saya,
kemudian Nabi bersabda : tidakkah kamu cermati bahwa pemen seseorang
itu mirp ayah atau kakeknya. (HR. Abu Daud)

ْعنْالزهريْْسعْعروةْيقول ْأناْأبو ْمحيد ْالساعديْقالْاستعمل ْالنب ْصلى ْاهلل ْعليه ْوسلم
ْرجالْمنْاألزدْيقالْلهْابنْاللتبيةعلىْصدقةْفجاءْفقالْهذاْلكمْوهذاْأهديْلْفقامْرسول
ْاهلل ْصلى ْاهلل ْعليه ْوسلم ْعلى ْاملنِب ْفقالْما ْبال ْالعامل ْنبعثه ْفيجيء ْفيقول ْهذا ْلكم ْوهذا
ْأهدي ْلْأفال ْجلس ِْف ْبيت ْأبيه ْوأمه ْفينظر ْأيهدى ْإليه ْأم ْل ْوالذي ْنفس ْحممد ْبيده ْل
ْيأيتْأحدْمنكمْمنهاْبشيءْإلْجاءْبهْيومْالقيامةْعلىْرقبتهْإنْْكانْبعرياْلهْرغاءْأوْبقرةْلا
ْْاللهمْهلْبلغتْثالثاْوزادْهشام:خوارْأوْشاةْتيعرُْثْرفعْيديهْحّتْرأيناْعفرةْيديهُْثْقال
بنْعروةْقال أبوْمحيدْْسعْأذينْوأبصرْعيينْوسلواْزيدْبنْثابت
Dari Az-Zuhri, dia mendengarkan dari Urwah bahwasannya dia berkata :
Abu Humaid As-Sa’idi berkata Nabi saw. mengangkat seseorang dari suku
Azdy bernama Ibnu Al-Utbiyyah untuk mengurusi zakat, tatkala ia datang
kepada Rasulullah saw., ia berkata : “ini untuk anda dan ini dihadiahkan
untuk saya.” Rasulullah SAW. kemudian berdiri diatas mimbar seraya
bersabda : kenapa dengan pekerja zakat yang kita angkat ini datang
kepadaku dan berkata : “ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya”
kenapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, lantas melihat
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apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. Demi tuhan yang jiwa Muhammad
berada dalam kekuasaanNya, tidaklah seseorang mengambilnya darinya
sesuatupun kecuali ia datang pada hari kiamat dengan memikulnya di
lehernya, kalau unta atau sapi atau kambing semua akan bersuara dengan
suaranya, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan
ketiaknya, lantas bersabda, ya allah tidaklah kecuali telah aku sampaikan,
sungguh telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan. Hisyam bin
Urwah menambahi : Abu Humaid berkata : aku telah mendengar dengan
telingaku dan melihat dengan mataku, bertanyalah kalian kepada Zaid bin
Tsabit. (HR. al-Bukhari)
3. Atsar Shahabah

ِ ُ الْلَ اماْتُو ِِّفْرس
ِ
ْْعلَي ِه َْو َسلا َم َْوَكا َنْأَبُوْبَكر َْر ِض َي
َ َْعنهُْق
َ ُْصلاىْاللاه
َ ُاْهَري َرةَ َْرض َيْاللاه
ُ َأَ انْأَب
َ ولْاللاه
َُ َ ُ
ِ
ِ
ِ ْعنهُْوَك َفرْمنْ َك َفر ِْمنْالعر
ا
ْول
َْ َااس َْوقَدْق
ُ ال َْر ُس
َ بْفَ َق
َ ْعنهُْ َكي
َ ُالْعُ َم ُر َْرض َيْاللاه
َ فْتُ َقات ُلْالن
ََ
َ َ َ َ َ ُالله
ِ
ِ
ِ اللا ِهْصلاىْاللاه
ْص َم
َ ْح اّتْيَ ُقولُو
َ اْلْإِلَهَْإِالْاللاهُْفَ َمنْقَا َلَاْفَ َقد
َُ
ُ ْعْلَيه َْو َسلا َمْأُمر
َ ْع
َ
َ ااس
َ تْأَنْأُقَات َلْالن
ِ ِ َ ِّهْو ِحسابهْعلَىْاللا ِهْفَ َق
ِ ِ
ِ
ْص َال ِة َْْوالازَك ِاةْفَِإ ان
ْنيْال ا
َ ُُ َ َ م ِّين َْمالَهُ َْونَف َسهُْإِالِْبَق
َ َال َْواللاه َْألُقَاتلَ ان َْمنْفَ ار َقْب
ِ ِ
ِ
ْْعلَيْ ِه َْو َسلا َم
َ ُْصلاى ْاللاه
َ ْح ُّق ْال َم ِال َْواللاه ْلَو َْمنَ ُع ِوين
َ ْعنَاقا ْ َكانُوا ْيُ َؤُّدونَ َها ْإِ َل َْر ُسول ْاللاه
َ الازَكا َة
ِ
ِ
ْْصد َرْأَِبْبَكر
َ َىْمنعِ َهاْق
َ اْه َوْإِالْْأَنْقَد
َ ُْع َم ُر َْرض َيْاللاه
ُ ال
َ لََقاتَلتُ ُهم
ُ ْعنهُْفَ َواللاه َْم
َ ُْشَر َحْاللاه
َ َْعل
ِ
تْأَناهُْاحلَ ُّْق
َ َُرض َيْاللاه
ُ ْعنهُْفَ َعَرف
Bahwa Abu Hurairah ra. berkata; Setelah Rasulullah saw. wafat yang
kemudian Abu Bakar ra. menjadi khalifah maka beberapa orang 'Arab ada
yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka
(ketika Abu Bakar ra. hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al
Khaththab ra. bertanya: Bagaimana anda memerangi orang padahal
Rasulullah saw. telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi
manusia hingga mereka mgucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa
telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya
kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah.
Maka Abu Bakar Ash-Shidiq ra. berkata: Demi Allah, aku pasti akan
memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat,
karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan
membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka
disebabkan keengganan itu. Berkata, 'Umar bin Al Khaththab ra.: Demi
Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu
Bakar Ash-Shidiq ra. dan aku menyadari bahwa dia memang benar.
4. Pendapat Ulama
a. Pendapat Imam al Nawawi dalam al Majmu Syarh al Muhadzdzab, Juz 6

;  (وجيب ْعلى ْاإلمام ْأن ْيبعث ْالسعاة ْألخذ ْالصدقة: قالْاملصنفْرمحه ْاهلل ْتعال
ْألن النبْصلىْاهللْعليهْوسلمْواْللفاءْمنْبعدهْكانواْيبعثونْالسعاةْ ; وألنِْفْالناس
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ْ،ْْفوجبْأنْيبعثْمنْيأخذ،ْْومنهمْمنْيبخل،ْمنْميلكْاملالْولْيعرفْماْجيبْعليه
ولْيبعثْإلْحراْعدلْثقة;ْألنْهذاْوليةْوأمانة
Pengarang r.a. berkata : wajib bagi imam mengutus seseorang yang
bertanggung jawab untk mengambil zakat, karena Nabi SAW. dan
Khalifah seteahnya juga menjalankan hal serupa dan karena diantara
golongan manusia terdapat orang yang memiliki harta namun ia tak tahu
apa yang wajib atas hartanya itu, dan juga ada orang yang kikir. Maka
oleh karena itu wajib mengutus orang untuk mengambil zakat tersebut,
dan tidaklah seorang imam mengutus seseorang kecuali ia seorang yang
merdeka, adil dan terpercaya karena ini masalah penguasaan dan
amanat.
b. Pendapat Imam Al Mawardi dalam kitab al Ahkam al Sulthaniyah

ْ ْأحدُها ْحممول ْعلى ْاإلجياب ْوليس ْلم ْالتفرد:وِف ْهذا ْاألمر ْإذا ْكان ْعادل ْفيها ْقولن
)اجهاْولْجتزئهمْإنْأخرجوهاْ(األحكامْالسلطانيةْللماوردي
ْ
بإخر
Dalam hal ini jika ia adalah seorang yang adil,maka ada dua pendapat:
salah satunya dari dua pendapat adalah bahwa ia bertugas untuk
mengingatkan akan kewajiban zakat, dan berhak bagi orang-orang yang
memiliki harta mengeluarkan akat dengan sendirinya, dan jika mereka telah
mengeluarkan zakat tersebut itu maka belum dianggap cukup.
c. Pendapat Imam Al-Syaukani

ِ
ِ ْخب َال
ِ فْاألَمو ِالْالب
ِِ كْإبطَالَه
ِ َلسلط
)(فتحْالقديرْللشوكاين.ْاطْنَ ِة
ُّ ِْح اقْاألَخ ِذْل
ُ انْفَ َالَْميل
ُ
َ َ
َ َولَنَاْأَ ان
Bagi kami bahwasannya kewenangan untuk mengambil zakat ada pada
Raja/sultan, maka ia tak kuasa untuk membatalkannya, berbeda halnya
dengan harta-harta yang bersifat abstrak (batin).
d. Pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al Haitamy dalam
Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al Minhaj, Juz 3 hal 345

ِ
ِ ْإل
ْْعلَىْالتافِْرقَِة
ض ُل
َ ف
(ْواألَظ َه ُر ْأَ ان ْال ا
ُ ْ)ْ؛ْألَناهُ ْأَعَر
َ صر
َ ْاإل َم ِام ْأَف
َ ِّني َْوأَق َد ُر
َ ف ْبِال ُمستَ َحق
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.ْئْيَقيناْخب َالف َْمنْيُ َفِّر ُقْبنَ فسهْ؛ْألَناهُْقَدْيُعطيْ َغريَْ ُمستَحق
ٌ ْم ِِب
ُ َوالسْت َيعاب َْوقَب
ُ ُضه
(menurut pendapat yang lebih jelas bahwasannya menggerakkan zakat
kepada imam itu lebih utama) dikarenakan ia orang yang lebih tahu para
mustahik dan lebih kuasa untuk membagi-bagi secara menyeluruh dan ia tak
terikat oleh siapapun. Berbeda dengan orang yang mengeluarkan zakat
sendiri, karena terkadang ia memberikan zakat terhadap orang yang tidak
berhak menerima zakat.
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e. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam al Mughni, Juz 2 hal 267

ِ ِ ِ ْإل
ِِ
ِ ْعلَىْجوا ِز،ولَنَا
ْْْدفَ َع
ْ ُْفَأَجَزأه،ُصُّرفُه
َ ْ َك َماْلَو،ْ
َ ُْدفع َهاْبِنَ فسهْأَناه
َ ََ َ َ
َ َْمستَحقِّهْاْلَائ ِزْت
ُ َ ْدفَ َعْاحلَ اق
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ ِ َ الداين
ْع ْاآل َخَر ْ(املغين
َ ْفَأَشبَهَ ْالناو،َح ُد ْنَو َعي ْالازَكاة
َ ْوِألَناهُ ْأ،
َ ْوَكَزَكاة ْاألَم َوال ْالْبَاطنَة،
َ
َ ْإل ْ َغرميه

)لبنْقدامة

Bagi kami, boleh mengeluarkan zakat sendiri kepada orang yang berhak
menerima zakat an itu sudah dianggap cukup, sebagaimana orang yang
memberi hutangan kepada orang yang berhutang dan seperti zakat harta
yang bersifat abstrak karena sesungguhnyamengeluarkan zakat seperti itu
termasuk salah satu macam zakat, maka hal itu menyerupai macam zakat
yang lain.
f. Pendapat Imam al Dasuqy, Hasyiyah al Dasuqy al al Syarh al Kabir, Juz 1
hal 504

ِ
)صداقْ(حاشيةْالدسوقيْعلىْالشرحْالكبريْللدردير
َ ُاج َهاْ ََلْي
َ فَإنْطَلَبَ َهاْال َعد ُلْفَا اد َعىْإخَر
Jika seorang yang adil menuntut utuk dibayarnya zakat, kemudian ia
mengaku telah mnegeluarkan zakat, maka hal itu tidak dibenarkan
5. Ensiklopedi Fikih Kuwait

.ْوسواءْكانْاملالْظاهراْأوْباطنا،أماْلوْطلبْاإلمامْالعادلْالزكاةْفإنهْجيبْالدفعْإليهْاتفاقا
.ْوأجزأتْعنهْاتفاقا،ومنْدفعْزكاةْمالهْإلْاإلمامْالعادلْجاز
ْ ْ(املوسوعة ْالفقهية، ْويعطيها ْملستحقها،ْ املراد ْباإلمام ْالعادل ْهنا ْمن ْيأخذ ْالزكاة ِْبقها
)الكويتية
Jika seorang imam menarik zakat, maka wajib menyerahkannya kepada imam
itu, sama saja harta itu nampak maupun tidak nampak.
Dan barang siapa yang membayar zakatnya kepada imam yang adil, maka
diperbolehkan dan sudah dianggap cukup menurut kesepakatan ulama.
Yang dimaksud dengan imam yang adil dalam hal ini adalah orang yang
mengambil zakat dengan semestinya dan membaginya kepada yang berhak.
E. Rekomendasi :
1. Pemerintah perlu segera menyelesaikan aturan yang mewajibkan penunaian
zakat bagi muzakki, dengan menjadikan fatwa keagamaan sebagai pedoman.
2. Pemerintah merumuskan kebijakan Insentif Zakat, dengan menjadikan zakat
sebagai pengurang kewajiban pajak.
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III
MEMBAYAR ZAKAT PENGHASILAN
SEBELUM TERPENUHI SYARAT WAJIB
A. Diskripsi Masalah
Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok
bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap
muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam
kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci
berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan
sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan
perkembangan umat manusia di mana pun.
Salah satu obyek zakat adalah penghasilan atau gaji bulanan. Dan pada awal
tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui Menteri
Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui
pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya.
Sebagaimana kita maklumi bahwa zakat itu adalah kewajiban yang ada
ukurannya. Seorang muslim telah diwajibkan untuk membayar zakat atas
hartanya, bila hartanya telah mencapai nisab dan haul. Tentu ada pertanyaan
mendasar bila peraturan pemerintah tersebut dilaksanakan, yaitu apakah
pungutan bulanan atas gaji pegawai yang dilakukan oleh pemerintah itu
termasuk zakat atau infak atau sedekah.
B. Perumusan Masalah
1. Apa hukum menyegerakan membayar zakat penghasilan sebelum syarat haul
terpenuhi?
2. Apa hukum membayar zakat penghasilan dengan cara mencicilnya di setiap
bulan saat menerima gaji?
3. Apa status cicilan yang dibayarkan oleh muzakki dalam setiap bulannya?
C. Ketentuan Hukum
1. Setiap muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai Nisab di setiap
bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu
tahun.
2. Setiap muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya mencapai
Nisab boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan sebagai titipan
pembayaran zakat.
3. Titipan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 baru berstatus
sebagai harta zakat dan boleh ditasarufkan kepada mustahiq setelah
mencapai nisab.
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4. Dalam hal penghasilan orang yang dimaksud dalam angka 2 tidak mencapai
nisab pada akhir tahun, maka uang yang dibayarkan dinyatakan sebagai
infak/shodaqah berdasarkan perjanjian.
5. Untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penghasilan tahunan yang
mencapai nisab, maka negara mengidentifikasi aparatur negara yang wajib
zakat.
6. Setiap muslim yang memiliki penghasilan tidak mencapai Nisab, baik
sebelum maupun setelah haul maka tidak wajib zakat.
7. Setiap muslim yang sudah membayarkan titipan cicilan zakat maka baginya
telah gugur kewajiban zakatnya.
D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah SWT..

ِ ياأَيُّها ْالا ِذين ْآمنُوا ْأَن ِف ُقوا ِْمن ْطَيِّب
ْض َْوَل ْتَيَ ام ُموا
ِْ ات َْماْْ َك َسبتُمْ ْ َوِمماا ْأَخَرجنَا ْلَ ُكم ِْم َن ْاألَر
َ َ
َ
َ َ
ِ ِيث ِْمنهْتُن ِف ُقو َنْولَستُمْب
َِ آخ ِذ ِيهْإِالْأَنْتُغ ِمضواْفِ ِيهْواعلَمواْأَ انْاللاهْ َغ ِين
ْمحي ٌْد
ُ
َ
ُ َ ِاْلَب
ُ َ
َ
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah [2] : 267)

ِ
ْْﳐتَلِفا ْأُ ُكلُهُ َْوالازي تُْو َن
ُ ع
َ وشات َْو َغي َر َْمع ُر
َ ْجناات َْمع ُر
َ وشات َْوالناخ َل َْوالازر
َ ََوُه َو ْالاذي ْأَن َشأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْص ِاد ِه َْوَل ْتُس ِرفُواْإِناهُ َْل
ُّ َو
َ ْح
َ اْحقاهُْيَوَم
َ ْمتَ َشابه ْ ُكلُواْمن َْﲦَِرهِ ْإ َذا ْأَﲦََر َْوآتُو
ُ اْو َغي َر
ُ الراما َن
َ ْمتَ َشاهب
ْني
َْ ِبْال ُمس ِرف
ُّ ُُِي
Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya).
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan
janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An’am [6] :141)

2. Hadis Nabi saw. :

ِ وعن
ْاب ْصلى ْاهللْعليهْوسلم ِِْف
اس ْرضيْاهلل
ْعنهْ(ْسأ ََل ْاَلنِ ا
َ ََ
َ
َ ْعلي ْرضيْاهلل ْعنهْأَ ان ْاَل َعبا
َِ تَع ِج ِيلْص َدقَتِ ِهْقَبلْأَن
)ِْف ذلك
ْ ِ ُصْْلَه
َ
َ ْفَ َر اخ،ُْت ال
َ
Diriwayatkan dari Ali r.a. bahwasanya Abbas meminta kepada Rasulullah
Shallallaahu 'alaihi wasallam untuk mempercepat pembayaran zakat
sebelum waktunya (sebelum masa haul), maka beliau memberikan
keringanan baginya. (HR. At Tirmidzi dan Al Hakim)
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عنْعليْأنْالنبْصلىْاهللْعليهْوسلمْقالْلعمرْإناْقدْأخذناْزكاةْالعباسْعامْاألولْللعام
Saya telah menarik zakatnya Abbas, tahun kemarin untuk tahun ini. (HR.
Turmudzi 681).

3. Kaidah Fikih:

ْالعباداتْكلهاْسواءْكانتْبدنيةْأوْماليةْأوْمركبةْمنهماْلْجيوزْتقدميهاْعلى ْسببْوجوهبا
وجيوزْتقدميهاْبعدْسببْالوجوبْوقبلْالوجوبْأوْقبلْشرطْالوجوب
Semua ibadah sama, baik badaniyah, maliyah atau gabungan keduanya,
tidak boleh dilakukan sebelum ada sebab wajibnya. Dan boleh dilakukan
setelah ada sebab wajibnya dan sebelum adanya kewajiban atau syarat
wajibnya.
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IV
OBYEK ZAKAT PENGHASILAN
A. Diskripsi Masalah
Menteri Agama Republik Indonesia, Luqman Hakim Syaifuddin dalam salah
satu pernyataannya pada awal Februari yang lalu di media mengemukakan
wacana tentang zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rancana itu akan
dikuatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) . Dalam kesempatan itu beliau
menjelaskan bahwa ASN Muslim yang pendapatannya dalam satu tahun
mencapai seukuran nishab zakat, yaitu seharga 85 gram emas akan dikenai wajib
zakat dan akan dipotong setiap bulannya 2,5 % dari penghasilannya sebagai
cicilan zakat. Dengan ini dapat dipahami bahwa sekiranya harga satu gram
emas adalah 600.000 rupiah, maka ASN yang berpenghasilan 600.000 x 85 =
51.000.000 : 12 = 4.250.000 perbulan akan dipotong 2,5%. Kemudian di dalam
rancangan Perpres ditetapkan bahwa penghasilan yang menjadi objek zakat itu
meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebelum dikurangi pajak, serta
tunjangan kinerja dan penghasilan lain yang tetap.
Dari pernyataan Menteri dan rancangan Perpres ini, khususnya mengenai
ketentuan penghasilan ASN yang dikenai zakat, paling tidak ada dua persoalan
yang perlu dicermati. Pertama, Apakah seorang ASN yang berpenghasilan
sejumlah itu sudah bisa dikategorikan orang kaya yang diwajibkan
mengeluarkan zakat?, karena menurut Rasulullah saw.. “ zakat itu dipungut dari
orang kaya”. Apakah seorang ASN dengan penghasilan empat atau lima jutaan
satu bulan bisa dikategorikan sebagai orang kaya? Kedua, apakah dasar
pehitungan itu diambil dari take home pay?, atau ada batas minimum yang tidak
dipotong zakat?, sementara dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa yang akan
diinfaqkan itu adalah kelebihan(QS.2:219) dari kebutuhan pokok, bukan
dihitung dari seluruh penghasilan.
Untuk itu, agar tidak terjadi ketidakpastian dan kekeliruan dalam menetapkan
siapa ASN yang diwajibkan berzakat, sehingga terjadi pemotongan terhadap
penghasilan ASN yang boleh jadi sebenarnya dia bukan muzakki tetapi adalah
mustahiq, maka perlu dijelaskan aturan syari’at tentang syarat harta (kekayaan)
yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan berbagai dalil, nash Al-Qur’an
dan Hadis maka para ulama menyimpulkan bahwa syarat kekayaan (harta) yang
wajib dikeluarkan zakatnya adalah: 1. Milik Penuh, 2. Berkembang, 3. Mencapai
satu nisab, 4. Lebih dari kebutuhan pokok biasa (al-hajah al- ashliyyah), 5.
bebas dari hutang, 6. Berlalu satu tahun (pada sebagian harta kekayaan).

B. Perumusan Masalah
1. Apa jenis penghasilan yang bisa dikenakan wajib zakat?
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2. Apakah zakat penghasilan dikeluarkan dari pendapatan bruto (take home
pay) atau netto, atau setelah dipotong biaya operasional kerja?
C. Ketetapan Hukum
1. Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan
seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara
halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun
tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta
pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
2. Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk
tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok,
tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.
3. Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan
bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.
4. Penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 ialah
penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al ashliyah).
5. Kebutuhan pokok yang dimaksud pada nomor 4 meliputi;
a. kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan;
b. kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan
pendidikannya;
6. Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 didasarkan pada
standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
7. Kebutuhan pokok pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 adalah
Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ);
8. Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud
nomor 4, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib
zakat atau tidak.
D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah swt. ..

ِ ويسأَلُونَكْما َذاْي ن ِف ُقو َنْقُ ِلْالعفوْ َك َذلِكْي ب ِّنيْاللاهْلَ ُكمْاآلي
ْاتْلَ َعلا ُكمْتَتَ َف اك ُرو َن
َ ُ ُ ُ َُ َ
ُ َ َ
ََ
ََ
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:
"Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Baqarah [2]:219)

ِ ياأَيُّها ْالا ِذين ْآمنُوا ْأَن ِف ُقوا ِْمن ْطَيِّب
ِ ات َْما ْ َك َسبْتُم َْوِمماا ْأَخَرجنَا ْلَ ُكم ِْم َن ْاألَر
ْض َْوَل ْتَيَ ام ُموا
َ َ
َ
َ َ
ِ ِيث ِْمنهْتُن ِف ُقو َنْولَستُمْب
َِ آخ ِذ ِيهْإِالْأَنْتُغ ِمضواْفِ ِيهْواعلَمواْأَ انْاللاهْ َغ ِين
ْمحي ٌْد
ُ
َ
ُ َ ِاْلَب
ُ َ
َ
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu
kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah
[2]: 267)
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ِ
ْالراما َن
ُع
ُّ ْﳐتَلِفاْأُ ُكلُهُ َْوالازي تُو َْنْ َو
َ وشات َْو َغي َر َْمع ُر
َ َْجناات َْمع ُر
َ وشات َْوالناخ َل َْوالازر
َ َْوُه َوْالاذيْأَن َشأ
ُِ اْمن َْﲦَِرِه ْإِ َذاْأَﲦَر ْوآتُواْحقاه ْي وم ْحص ِاد ِه ْولْتُس ِرفُواْإِناه
ِ متَ َش ِاهباْو َْغي ر ْمتَ َشابِه ْ ُكلُو
ْب
ُّ ْلُْي
ُ
ُ َ َ
ُ
َ َ َ ََُ َ َ َ
ِ
َْ ال ُمس ِرف
ني
Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak
berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama
(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan
dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An’am
[6]:141)
2. Hadis Nabi saw. ...

َِ ب ْأَناه
ِ
ْْصلاى
َْ ُْعنه
َ َي ْق
ُّ َعن
ِّ ْالزه ِر
ُ ِْسع
ِّ ِْعن ْالن
َ ُاْهَري َرَة َْرض َي ْاللاه
ُ َْْس َع ْأَب
ُ ِ يد ْب ُن ْال ُم َسيا
َ اب
َ ال ْأَخبَ َرِين
ِ ص َدقَِةْماْ َكا َنْعنْظَه ِر
ُْ ُْغﲎ َْواب َدأ ِِْبَنْتَع
ول
َ َْعلَي ِه َْو َسلا َمْق
َ
َ ُاللاه
َ ال
َ ْخي ُرْال ا
Dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al
Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. Nabi saw. berkata,: Shadaqah
yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya).
Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. (HR. Imam
Bukhari)

ِ
ِ عن
ِ
ْاْخي ٌر ِْمن
َْ ُْصلاىْاللاه
َ َْعلَي ِه َْو َسلا َم ْق
ِّ ِْعن ْالن
َ ُْعنه
َ ُْحكي ِم ْب ِن ْحَزام َْرض َي ْاللاه
َ َال ْاليَ ُد ْالعُلي
َ اب
َ َ
ِ ص َدقَِة ْعن ْظَه ِر
ْْغﲎ َْوَمن ْيَستَ ع ِفف ْيُعِفاهُ ْاللاهُ َْوَْمن
ُ ُْالسفلَى َْواب َدأ ِِْبَن ْتَع
ُّ اليَ ِد
َ ول َْو َخي ُر ْال ا
ِ
ِ
ِِ
ِ
ْاب
َ َْوَهيبْق
ِّ ِْعنْالن
َ ُْعنه
َ ُْهَري َرَة َْرض َيْاللاه
َ ْعنْْأَبِيه
َ الْأَخبَ َرنَاْه َش ٌام
ُ ْعنْأَِب
ُ يَستَ غ ِنْيُغنهْاللاهُ َْو َعن
ْعلَي ِه َْو َسلا َم ِْهبَ َذا
َ ُصلاىْاللاه
َ
Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw. berkata,: Tangan yang diatas lebih baik
dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi
tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah
cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara
dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan
dirinya maka Allah akan mencukupkannya. Dan dari Wuhaib berkata, telah
mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi
saw. seperti ini. (HR. al-Bukhari)

ِ الْجاءْرجلْإِ َلْالنِابْصلاىْاللاه
ِ
ْول
َ اْر ُس
َ ُ
َ ُوْهَري َرَة َْرض َيْاللاه
ُ َُحداثَنَاْأَب
َ ِّ
َ َْعلَيه َْو َسلا َمْفَ َقا َلْي
ٌ ُ َ َ َ َ َْعنهُْق
ِ َ اق ْوأَنت ْص ِحيح
ُْْت َشىْال َفقَر َْوتَأ ُْم ُل ْالغِ َﲎ
َ يح
َ َص َدقَِة ْأَعظَ ُم ْأَجراْق
َي ْال ا
ُّ اللا ِه ْأ
َ َال ْأَن ْت
ٌ ْشح
ٌ َ َ َ َ صد
ِ وَلْ ُمت ِهلْح اّتْإِ َذاْب لَغتْاحللقومْقُلتْلِف َالنْ َك َذ
اْوقَدْ َكا َنْلُِف َالن
ُ َ َ ُُ َ َ
َ ُ
َ اْول ُف َالنْ َك َذ
َ
َ
Abu Hurairah ra. berkata,: Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan
berkata,: Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?.
Beliau menjawab: Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir,
takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu
menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu
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kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu
)milik si fulan. (Muttafaq alaih

ِ
اْر ِض َيْاللاْهُْ َعنهُْإِ َلْ
ْعلَي ِه َْو َسلا َمْبَ َع َ
ْعن ُه َماْأَ انْالنِ ا
ْصلاىْاللاهُ َ
ْعبااس َْرض َيْاللاهُ َ
عنْاب ِن َ
اب َ
ثُ
ْم َعاذ َ
ِِ
ال ْادعهم ْإِ َل َ ِ
َين ْرس ُ ِ
ِ ِ
كْ
ْهم ْأَطَاعُوا ْل َذل َ
ول ْاللاه ْفَِإن ُ
اليَ َم ِن ْفَ َق َْ ُ ُ
ْش َه َادة ْأَن َْل ْإلَ َه ْإال ْاللاهُ َْوأ ِّ َ ُ
ِِ
ِ
كْ
ْعلَي ِهم َ
ْهم ْأَطَاعُواْل َْذل َ
ض َ
ْصلَ َوات ِِْف ْ ُك ِّل ْيَوم َْولَي لَة ْفَِإن ُ
فَأَعلم ُهم ْأَ ان ْاللا َه ْقَد ْاف تَ َر َ
س َ
َْخ َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ْعلَىْفُ َقَرائِ ِهمْ
ْص َدقَة ِِْفْأَم َوالمْتُؤ َخ ُذْمنْأَغنيَائ ِهم َْوتَُرُّد َ
ض َ
فَأَعلمْ ُهمْأَ انْاللا َهْاف تَ َر َ
ْعلَي ِهم َ
Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri
Yaman, Beliau berkata,: Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada
ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika
mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas
mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya,
)maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat
dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan
)kepada orang-orang faqir mereka. (HR. al-Bukhari
3. Pendapat Ulama
a. Imam Nawawi di dalam kitab Syarh al Nawawi ‘ala Muslim di kitab al zakah
dan Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitab Fath al Bari di kitab al Zakah

قالْالنووي ْ:قوله ْصلى ْاهلل ْعليه ْوسلم ْ(وخري ْالصدقة ْعن ْظهر ْغﲎ) ْمعناهْ :أفضلْ
الصدقةْماْبقيْصاحبهاْبعدهاْمستغنيا ِْباْبقيْمعهْ،وتقديرهْ:أفضلْالصدقةْماْأبقتْ
بعدهاْغﲎْيعتمدهْصاحبهاْويستظهرْبهْعلىْمصاحلهْوحوائجهْ،وإَّناْكانتْهذهْأفضلْ
الصدقةْبالنسبةْإلْمنْتصدقْجبميعْمالهْ،ألنْمنْتصدقْباْلميعْيندمْغالبا ْأوْقدْ
يندمْإذاْاحتاجْ،ويودْأنهَْلْيتصدقْخبالفْمنْبقيْبعدهاْمستغنيا ْفإنهْلْيندمْعليهاْ
بلْيسرْهبا.
وِف ْفتح ْالباري ْ:واملختار ْأن ْمعﲎ ْاحلديث ْأفضل ْالصدقة ْما ْوقع ْبعد ْالقيام ِْبقوقْ
النفسْوالعيالِْبيثْلْيصريْاملتصدقْحمتاجاْبعدْصدقتهْإلْأحدْ،فمعﲎْالغﲎِْفْهذاْ
احلديثْحصولْماْتدفعْبهْاحلاجةْالضروريةْكاألكلْعندْاْلوعْاملشوشْالذيْلْصِبْ
عليه ْ،وسرتْالعورةْ،واحلاجةْإلْماْيدفعْبهْعنهْنفسهْاألذىْ،وماْهذاْسبيلهْفالْجيوزْ
ارْهباْأوْ
ْ
اإليثارْبهْبلُْيرمْ،وذلكْأنهْإذاْآثرْغريهْبهْأدىْإلْإهالكْنفسهْأوْاإلضر
كشف ْعورتهْ ،فمراعاة ْحقه ْأول ْعلى ْكل ْحالْ ،فإذا ْسقطت ْهذه ْالواجبات ْصحْ
اإليثارْوكانتْصدقتهْهيْاألفضلْألجلْماْيتحملْمنْمضضْالفقرْوشدةْمشقتهْ،
فبهذاْيندفعْالتعارضْبنيْاألدلةْإنْشاءْاهلل.
Imam Nawawi berkata : Rasulullah saw.. bersabda : sebaik-baik sedkah adalah
yang tidak bergantung pada poros kekayaan . maksudanya adalah sedekahyang
paling utama ialah sedekah yang menjadikan pemberi sedekah masih bisa
memanfaatkan hartanya setelah bersedekah dalam ari sedekah yang paling
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utama ialah sedekah yang masih menyisihkan hartanya untuk kemaslahatan
dan kebutuhannya.keutamaa ini dinisbatkan kepada mereka yang
menyedekahkan seluruh hartanya, karena mungkin saja mereka akan menyesal
akan hal itu, sebab tak ada lagi yang tersisa dan bisa jadi ia menyesal pada
saat keadaan membutuhkan. Hal ini berbeda dengan orang yang
menyedekahkan sebagian hartaya dan menyisihkan sebagian yang lain. Ia tidak
akan menyesal bahkan mungkin akan bahagia.
Ibnu Hajar Al-asqolani dalam kitab fathul bari mengatakan : menurut
pendapat yang terpilih arti hadis keutamaan sedekah adalah sedekah yang
dilakukan setelah memenuhi hak diri sendiri, keluarga yang digambarkan
dengan adanya orang yang bersedekah tidak membutuhkan orang lain setelah
bersedekah. Arti “tidak butuh” di hadis ini, ialah terpenuhinya kebutuhankebutuhan pokok seperti makan ketika sedang sangat lapar, menutupi aurat
(berpakaian) dan kebutuhan yang mendorong seseorang untuk menjauhkan
dirinya dari marabahaya maka dalam hal ini tidak boleh mendahulukan orang
lain bahkan bisa menjadi haram, karena akan menimbulkan kerusakan
terhadap dirinya. Mengapa hak-hak diri sendiri lebih utama atas segalanya.
Dan ketika kebutuhan-kebutuhan pokok ini telah terpenuhi, maka boleh
mendahulukan orang lain atas dirinya sehingga disebutlah seekahnya sebagai
sedekah yang paling utama karena telah mengatasi kebutuhan-kebutuhannya
dahulu. Dan dengan demikian pertentangan-pertentangan berbagai dalil bisa
dinetralisir.
b. Pendapat Ibnu Abidin di dalam Hasyiah Ibn ‘Abidin jilid 2 halaman 6

ْْوخاصة ِْف، ْألنهْحاجاتْاإلنسان ْكثريةْولْتكادْتتناهى،ْاحلاجةْاألصلية:وإَّناْقلنا
ْْفليسْكلْما،ْواحلاجياتْضروريات،عصرناْالذيْتكادْتصبحْفيهْالكمالياتْحاجيات
ْْألنْابنْآدمْلوْكانْلهْواديانْمنْذهبْلبتغى،يرغبْفيهْاإلنسانْيُعدْحاجةْأصلية
ْْكمأكلهْوملبسهْومشربه،ْولكنْاحلاجاتْاألصليةْماْلْغﲎْلإلنسانْعنهِْفْبقائه،ثالثا
.ْوأدواتْحرفتهْوَنوْذلك،ْوماْيعينهْعلىْذلكْمنْكتبْعلمهْوفنه،ومسكنه

ْْهيْماْيدفع:وقدْف اسرْبعضْعلماءْاحلنفيةْاحلاجةْاألصليةْتفسرياْعلمياْدقيقاْفقال
ْْوالثيابْاحملتاجْإليها،ْكالنفقةْودورْالسكﲎْوآلتْاحلرب،الالكْعنْاإلنسانُْتقيقا
ْْفإنْاملدينُْيتاجْإلْقضائهِْباِْفْيدهْمنْالنصاب،ْكالدين:ا
َ ْأوْتقدير،لدفعْاحلرْوالِبد
ْ ْودواب، ْوأثاث ْاملنزل، ْوكآلت ْاحلرفة،ليدفع ْعن ْنفسه ْاحلبس ْالذي ْهو ْكالالك
ْْفإذاْكانْلهْدراهمْمستحقة،ْفإنْاْلهلْعندهمْكالالك،ْوكتبْالعلمْألهلها،الركوب
ْْكماْأنْاملاءْاملستحقْبصرفهْإلْالعطش،ائجْصارتْكاملعدومة
ْ
أنْيصرفهاْإلْتلكْاحلو
ْ: ْوالبحر ْالرائق،6/2ْ :كان ْكاملعدوم ْوجاز ْعندهم ْالتيمم ْ(حاشية ْابن ْعابدين
.)ْنقالْعنْابنْامللكِْفْشرحْاجملمع،222/2
ْ،ْواْلهلْموتاْوهالكا،ْأِنمْاعتِبواْالعلمْحياة:ومماْنسجلهْبكلْإعجابْوتقديرْلعلمائنا
ْواعتِبواْماْيدفعْاْلهلْعنْاإلنسانْمنْاحلاجاتْاألساسيةْكالقوتْالذيْيدفعْعنه
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ْْواحلبسْوالقيد،ْكمْاعتِبواْاحلريةْحياة،ْوالثوبْالذي ْيدفعْعنهْالعريْواألذى،اْلوع
.هالكاْأوْكالالك
ْْأنْاحلاجاتْاألصليةْلإلنسانْقدْتتغريْوتتطورْبتغريْاألزمان:والذيْنراهْعلىْكلْحال
.ْواألولْأنْتُرتكْلتقديرْأهلْالرأيْواجتهادْأولْاألمر.والبيئاتْواألحوال
ْ ْمهما-ْْومنْيعولهْمنْالزوجةْواألولد،ْاحلاجاتْاألصليةْللمكلافْبالزكاة:واملعتِبْهنا
.ْفإنْحاجتهمْمنْحاجته،ْوالوالدينْواألقاربْالذينْتلزمهْنفقتهم-ْبلغْعددهم
Pendapat Ibnu Abidin : Kami berkata “kebutuhan pokok” itu dikarenakan
manusia memiliki banyak kebutuhan yang hampir tidak ada habisnya.
Khususnya zaman sekarang yang didalamnya hampir menjadikan
kesempurnaan sebagai kebutuhan dan kebutuhan sebagai hal yang pokok.
Tidaklah setiap hal yang disenangi manusia dianggap sebagai kebutuhan
pokok karena anak adam sekalipun telah memiliki dua lembah yang dipenuhi
emas, ia akan tetap mencari lembah yang ketiga. Akan tetapi yang dimaksud
dengan kebutuhan pokok adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk terus
hidup dalam dunia ini, seperti pangan, sandang , minum dan tempat
tinggalnya. Dan hal-hal lain yang mmbantunya untuk tetap eksis seperti bukubuku pelajaran dan penunjang dan lain-lain.
Sebagian ulama madzhab hanafi menafsirkan kebutuhan pokok dengan tafsiran
yang terperinci, tafsiran itu berbunyi : kebutuhan pokok yang dimaksud adalah
yang mencegah seseorang dari kebinasaan secara nyata seperti nafkah, tempat
tinggal, alat-alat perang, pakaian yang melindungki dikala panas dan dingin.
Atau secar perkiraan seperti hutang, karena orang yang hutang perlu melunasi
hutangnya. Dengan apa yang ia miliki sehingga mampu mencegahnya dari
penjara yang didibaratkan seperti kerusakan. Dan seperti peralatan kerajinan,
kendaraan, kitab-kitab bagi yang belajar. Karena kebutuhan menurut mereka
adalah kerusakan.
Ketika seseorang memiliki banyak dirham yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka sama saja dirham itu tidak ada wujudnya
sebagaimana air yang digunakan untuk menghilangkan dahaga, maka sama
saja air itu tidak ada. Dan boleh menurut mereke bertayammum (Hasyiyah
Ibnu Abidin..)
Dari uraian yang telah kita bahas, bahwasannya para ulama menganggap ilmu
sebagai sebuah kehidupan, da kebodohan adalah sebuah kematian dan
kerusakan. Dan para ulama beranggapan bahwa sesuatu yang bisa menolak
kebodohan adalah sebagian dari kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan
yang mencegah kelaparan, perkara yang mencegah yang mencegah dari
ketelanjangan dan marabahaya. Para ulama beranggapan bahwa kebebasan
adalah sebuah kehidupan sedangkan batas dan pengekangan adalah sebuah
kerusakan.
Dan hal ini yang kita amati atas segala hal tadi adalah bahwa kebutuhan
manusia berubah dab berkembang sesuai perubahan zaman, lingkungan dan
dan keaaan dan yang pling utama adalah menyerahan hal itu kepada orang
yang kompeten dalam bidangnya dan yang menjadi pembahasan disini adalah
keuthan-kebuthan pokok mukallaf (yang wajib zakat) dan keluarganya seperti
istri dan anaknya-anaknya, kedua orang tua, sanak keluarga yang wajib ia
nafkahi, karena kebutuhan mereka yang termasuk kebutuhannya.
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V
KEDUDUKAN DANA ABADI UMAT SECARA SYARIAH
A. Deskripsi Masalah
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji ditetapkan bahwa penerimaan keuangan haji meliputi: a) setoran
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus; b) nilai
manfaat keuangan haji; c) dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji; d) Dana
Abadi Umat (DAU); dan/atau e) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
DAU adalah dana yang dikumpulkan Pemerintah Indonesia yang diperoleh dari
hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 di Cipasung Tasikalaya
Jawa Barat, ditetapkan bahwa dana setoran BPIH calon haji yang termasuk daftar
tunggu (waiting list) merupakan milik calon jamaah haji; oleh karena logis
pendapat yang dimuat dalam VOA ISLAM yang dinyatakan bahwa DAU menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 merupakan dana milik masyarakat karena
karena dana tersebut berasal dari jamaah haji.
DAU merupakan dana operasional BPIH dengan ketentuan hanya hasil
pengembangannya yang digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak. DAU
sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) beradasarkan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Sedangkan sebelumnya, DAU dikelola oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat
(BP DAU) yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama.
B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana status hukum Dana Abadi Umat dari segi syari`ah?
2. Apakah Dana Abadi Umat dapat diinvestasikan?
3. Bagaimana penggunaan Dana Abadi Umat?
C. Ketentuan Hukum
1. Status hukum Dana Abadi Umat adalah dana milik ummat Islam secara kolektif
dan bukan milik pemerintah.
2. Dana Abadi Umat boleh dikembangkan dengan melakukan mitigasi resiko
(karena pokoknya tidak boleh berkurang baik melalui mekanisme
penjaminan/kafalah atau asuransi).
3. Dana Abadi Umat digunakan untuk kemashlahatan umat Islam baik melalui
penyelenggaraan pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan,
ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dengan
memprioritaskan peningkatan pelayanan jamaah haji.

D. Dasar Penetapan
1. Firman Allah SWT.. dalam ayat-ayat sbb:
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ِ َإِ ان ْاللاه ْيأمرُكم ْأَن ْتُؤُّدواْاألَمان
ِ ات ْإِ َل ْأَهلِ َه
ِ ني ْالن
ُْْت ُك ُمواْبِال َعد ِل ْإِ ان ْاللا َه
َ ااس ْأَن
َ
َ َاْح َكمتُمْ ْب
َ اْوإ َذ
َ
َ
ُُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ْْسيعاْبَصريا
َ نِعِ اماْيَعِظُ ُكمْبِهْإِ انْاللاهَْ َكا َن

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.(QS. An Nisa [4]:58)

ِ ِ
ِ
ْاه َاد َة َْوَمن ْيَكتُم َها
ُ فَِإن ْأَم َن ْبَع
َ ض ُكم ْبَعضاْفَليُ َؤِّد ْالاذيْاؤُْمت َن ْأ ََمانَتَهُ َْوليَت ِاق ْاهللَ َْرباهُ َْولَْتَكتُ ُمواْالش
ِ
ِ
ٌْ ِْعل
يم
َ فَِإناهُْءَاُثٌْقَلبُهُ َْواهللُِْبَاْتَع َملُو َن

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para
saksi)
menyembunyikan
persaksian.
Dan
barangsiapa
yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah
[2]:283)

2. Hadis Rasulullah saw.., antara lain:

ِ
ْك َْولَ َُتُن َْمن
َ َْق:ال
َ َْعنهُ ْق
َ َ ْأ َِّداأل ََمانََة ْإِ َل َْم ِن ْائ تَ َمن:ال َْر ُسو ُل ْاللا ِه ْصْم
َ ُْهَري َرَة َْرضيَاللاه
ُ َعن ْأَِب
َْ ََخان
ك
Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah amanah kepada
orang yang mempercayakan (menitipkan) kapadamu dan janganlah engkau berkhianat
kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

ِ
ِ ُْيُ نْأَح ُد ُُهاْص
ِ ثْال اش ِري َك
ْْفَ ِإذَا،ُْاحبَْه
ُ ْإِ انْاهللَْيَ ُق:ْال
َ َْهَري َرةَ َْرفَ َع هُْق
ُ ْأَنَ اْثَال:ْول
ُ ع نْأَِب
َ َ َ َ ني َْم اْ ََل
ت ِْمنْبَينِ ِه َما
ُ ْخَرج
َ َُخاْنَه
Dari Abu Huraira, ia merafa’kannya kepaada Nabi, beliau bersabda: aku (allah)
merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang
diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap orang lain. Jika
seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan
antara dua orang itu. (HR Abu Daud dan al-Hakim)

3. Pendapat Para ulama, antara lain:
a. Pendapat Imam al-‘Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi’î dalam Qawâ’id al-Ahkâm”
2/75:

ِْْفْتصرفْالولةْونواهبم:فصل
ْيتصرف ْالولة ْونواهبم ِْبا ْذكرنا ْمن ْالتصرفات ِْبا ْهو ْاألصلح ْللمول ْعليه ْدرءا ْللضرر
ْْولْيقتصرْأحدهمْعلىْالصالحْمعْالقدرةْعلىْاألصلحْ؛,ْْوجلباْللنفعْوالرشاد,ْوالفساد
ْْولْيتخريونِْفْالتصرفْحسبُْتريهمِْفْحقوقْأنفسهم,ْإلْأنْيؤديْإلْمشقةْشديدة
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ْال
ْلقولْاهللْتع،ْْأوْمكيلةْزبيبِْبثلها,ْْأنْيبيعواْدرُهاْبدرهم:ْمثل،
َ ْ{ولَْتَقَربُوا َْم:ْال
َ
ِ اليتِي ِم ْإِلاْبِالاِت
ْْوإنْكانْهذاِْفْحقوقْاليتامىْ؛ْفأولْأنْيثبتِْفْحقوق,}ْ ْه َي ْأَح َس ُن
َ
ْعامةْاملسلمنيْفيماْيتصرفْفيهْاألئمةْمنْاألموالْالعامةْ;ْألنْاعتناءْالشرعْباملصاحلْالعامة
ْ ْوكلْتصرفْجرْفساداْأوْدفعْصالحاْ=ْفهو,ْأوفرْوأكثرْمنْاعتنائهْباملصاحلْاْلاصة
..ْكإضاعةْاملالْبغريْفائدة،ْمنهيْعنه

Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya .
Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah
kami,sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi untuk mencegah
kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan Manfaat dan kebaikan,. Dan
hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan
untuk mewudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqqah
(kesulitan)yg besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang
akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan
mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis
dengan yang sama. Sebab Allah 'azza wajalla berfirman- yg artinya: " dan
janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik".
Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan
pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih baik lagi.
Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum muslimin secara umum lebih
diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok
kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau
menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa
manfaat...
b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76):

ْاعلمْأنْكلْمنْولْوليةْاْلالفةْفماْدوِناْإلْالوصيةْلُْيلْلهْأنْيتصرفْإلْجبلب
ِ ال ْاليتِي ِم ْإِلاْبِالاِت
ْ،ْ}ْ ْه َي ْأَح َس ُن
ْأوْدرءْمفسدةْلقو،ْمصلحة
َ َ لهْتعالْ{ولَْتَقَربُوا َْم
َ
ْْوَلْينصحْفاْلنةْعليه,ْولقولهْعليهْالسالمْ"ْمنْولْمنْأمورْأمتْشيئاُْثَْلْجيتهدْلم
ْاه..ْ"ْحرام
Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah
hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa
maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra':34),
dan hadis Rasulullah saw..: barangsiapa yang diberi amanah (berupa
kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk
(kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram
baginya untuk masuk ke dalam surga.
c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab “al-Asybâh wa al-Nazhâir
halaman 139:

ْ،ْْواألوقافْمقيدْباملصلحة،ْْوالرتكات،ْتصرفْالقاضيْفيماْلهْفعلهِْفْأموالْاليتامى
. فإنَْلْيكنْمبنياْعليهاَْْلْيصح
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Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan dan
wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak dibangun atas
maslahat, maka tidak boleh.

d. Pendapat Al Romli dan Al Syarbini

ِ حبس ْمال ْ ُمي ِكن ْا ِلنتِ َفاع ْبِِه ْمع ْب َق ِاء ْعينِ ِه ْبَِقط ِْع ْالت
ِِ
ْْمبَاح
َ اصُّرف ِِْف َْرقَبَته
َ َ ََ ُ
َ
ُ ىْمصَرف
َ َْعل
َ ُ َ
ُ
ْ)َمو ُجودْ(الرمليْوالشربيين
“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya,
dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut,
disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,” (alRamli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar al-Fikr,
1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj,
[Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376);
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VI
PERMINTAAN DAN ATAU PEMBERIAN IMBALAN
ATAS PROSES PENCALONAN PEJABAT PUBLIK
A. DESKRIPSI MASALAH
Dalam sistem ketatanegaraan kita, partai politik memiliki posisi dan peranan
yang sangat strategis. Partai politik merupakan satu-satunya institusi yang
berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur
dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Hak konstitusional ini tidak dimiliki oleh
lembaga demokrasi manapun selain partai politik. Sayang sekali, kedudukan
yang strategis tersebut sering ternoda akibat praktek politik kotor yang
mencederai mandate luhur yang diberikan, seperti praktek suap, politik
transaksional, dan suatu deal illegal yang belakangan dikenal sebagai mahar
politik.
Secara normatif, UU melarang adanya permintaan dan/atau pemberian apapun
dari terkait dengan proses pencalonan jabatan politik. Pasal 47 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai
Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses
pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Demikian sebaliknya, “Setiap
orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau
gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan
Gubernur, Bupati, dan Walikota”.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sanksi untuk
yang melakukan mahar politik jelas, yakni penjara 72 bulan ditambah denda
maksimal Rp 1 miliar. Namun masih ada saja yang berani melakukam praktik
mahar. Selama 2018 muncul pemberitaan atas keluhan dan testimoni beberapa
calon yang menyatakan dimintai mahar politik ketika hendak mendaftarkan diri
sebagai calon kepala daerah. Bahkan sudah ada yang menyetor namun akhirnya
tidak dipilih.
Faktanya, seseorang yang tidak memiliki modal financial yang cukup akan
kesulitan memperoleh dukungan partai politik. Tidak sedikit ditemukan,
seseorang yang hendak melamar menjadi calon kepala daerah harus melakukan
transaksi dan memberikan sejumlah uang sebagai “mahar politik”. Demikian
sebaliknya, tidak jarang partai politik mau mengusung calon tertentu dengan
syarat memberikan imbalan.
Akibat terlalu seringnya transaksi seperti ini, muncul permisifitas di tengah
masyarakat dan muncul penilaian bahwa kondisi seperti adalah hal biasa. Di sini
lain, ada pertanyaan di kalangan masyarakat bagaimana hokum memberi dan
menerima imbalan yang dikaitkan dengan kontestasi mendudukan jabatan public
seperti kepala daerah dan juga Presiden yang dikaitkan dengan komitmen
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik.
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B. PERUMUSAN MASALAH
1. Apa hukum meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung sebagai
calon anggota legislative, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan
publik lain?
2. Apa hukum memberi imbalan kepada seseorang atau lembaga agar dapat
mengusungnya sebagai calon anggota legislative, kepala pemerintahan,
kepala daerah, dan jabatan public lain?
3. Bagaimana status hukum imbalan yang sudah diterima?
C. KETENTUAN HUKUM
1. Suatu permintaan dan/atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun
terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, padahal
diketahui hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan
kewenanganya hukumnya haram, karena masuk kategori risywah (suap) atau
pembuka jalan risywah.
2. Meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung dan/atau dipilih
sebagai calon anggota legislatif, anggota lembaga negara, kepala
pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain, padahal itu diketahui
memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka
hukumnya haram.
3. Memberi imbalan kepada seseorang yang akan mengusung sebagai calon
anggota legislative, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala
daerah, dan jabatan public lain, padahal itu diketahui memang menjadi tugas
dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram.
4. Imbalan yang diberikan dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan suatu
jabatan tertentu tersebut dirampas dan digunakan untuk kepentingan
kemaslahatan umum.
D. DASAR PENETAPAN
1. Al-Quran
a. Firman Allah SWT.. dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :

ِ
ِ اْهباْإِ َلْاحل اك ِامْلِتَأ ُكلُواْفَ ِري ق
ِ ِ
ِ اْمنْأَمَْو ِالْالن
ْااسْبِا ِإل ُِث
َ َولَتَأ ُكلُواْأَم َوالَ ُكمْبَي نَ ُكمْبالبَاط ِل َْوتُدلُو
ُ

.)188ْ:َْوأَن تُمْتَعلَ ُمو َْنْ(البقرة

"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di
antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui" (QS. al-Ba-qarah [2]: 188).
b. Firman Allah SWT.. dalam QS. Al-Nisa ayat 29:

ِ ياأَيُّهاْالا ِذينْآمنُواْلَْتَأ ُكلُواْأَموالَ ُكمْب ي نَ ُكمْبِالب
(29ْ:ْ(النساء... اط ِْل
َ
َ َ
َ َ
َ
"Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta
sesamamu dengan ja-lan yang batil..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).
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c. Firman Allah SWT.. dalam QS. Ali ‘Imran ayat 161:

(161ْ:ْ… َوَمنْيَغلُلْيَأ ِت ِِْبَاْ َغ الْيَوَمْال ِقيَ َام ِةْ(آلْعمران
"… Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan
perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang
dikhianatkannya itu..." (QS. Ali 'Imran [3]: 161).
2. Hadis-hadis Nabi, antara lain:
a. Hadis tentang larangan meminta jabatan

ِ
ِ
ِ ْلَْتَسأ َُل،ْْسُرَة
ْْعلَي َها
َ ْفَِإن،ْاإل َم َارَة
َ ت
َ اكْإِنْأُعطيتَ َه
َ َي
َ اْعنْ َغ ِري َْمسأَلَةْأُعن
َ َ اْعب َدْالارمحَ ِنْب َن
ِ وإِنْأُع ِطيتَ هاْعنْمسأَلَة
تْإِلَي َها
َ ْوكل
َ َ َ
َ
ُ

‘Wahai Abdurrahman, janganlah engkau
meminta jabatan
pemerintahan, sebab apabila engkau diberi jabatan itu karena engkau
memintanya maka jabatan tersebut sepenuhnya dibebankan kepadamu.
Namun apabil jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu
maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya’,” (HR Bukhori
[7147] dan Muslim [16522])

b. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim terkait tanggung
jawab kepemimpinan:

ِ
ْف
َ َاع َة ْق
َ َال ْق
َ َْهَري َرَة ْق
ُ ال ْرسولْاهللْ(ص)ْفَِإ َذ
َ ال ْ َكي
َ اْضيِّ َعت ْاأل ََمانَةُ ْفَان تَظر ْال اس
ُ َعن ْْأَِب
ِ ِِ
ِ َ َاعتُ َهاْق
)اع َةْ(رواهْالبخاري
َ ِإ
َ اْو ِّس َدْاألَم ُرْإِ َلْ َغ ِريْأَهلهْفَان تَظرْال اس
َض
ُ الْإ َذ
Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW. bersabda: jika amanah disia-siakan
maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyianyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di berikan kepada selain ahlinya,
maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhari)

)ْعن َْر ِعياتِ ِهْ(رواهْمسلم
ٌ ُعنْابنْعمرْعنْالنبْ(ص)ْ ُكلُّ ُكم َْراع َْوُْكلُّ ُكم َْمسئ
َ ول
Dari sahabat Ibnu Umar RA dari nabi SAW.: kalian adalah pemimpin
dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Muslim)

ِ ِ الْفَضر
ْالْيَا
ْ ُِولْاللا ِهْأََلْتَستَ ع ِمل
َ َىْمن ِكِبُْثُاْق
َ اْر ُس
َ ََعنْأَِبْذَرْق
َ بْبِيَده
ُ الْقُل
َ َ َ َ َينْق
َ َْعل
َ َتْي
ِ ِ ِ
ِ
ِ ٌ ِْضع
ِّْها
ِْ َخ َذ َها
َ أَبَا ْ َذر ْإِن
َ اك
َ ي َْونَ َد َامةٌ ْإِال َْمن ْأ
َ ِْبَق
ٌ يف َْوإن َاها ْأ ََمانَةُ َْوإن َاها ْيَوَم ْالقيَ َامة ْخز
ِ
)يْعلَي ِهْفِ َيهاْ(رواهْمسلم
َ َوأَ ادىْالاذ
Dari Abi Dzarr rai a berkata: Saya bertanya: “Wahai Rasulullah saw.,
mengapa tidak mempekerjakan saya?, ia lantas berkata: “Rasulullah
saw. memukul pinggulku lantas bersabda: “Wahai Abi Dzarr, engkau
orang yang lemah, sesungguhnya (jabatan) itu adalah amanah, dan ia di
hari kiamat akan melahirkan kerugian dan penyesalan kecuali orang
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yang mengemban sesuai kompetensinya dan menunaikan amanah
tersebut secara baik” (HR. Muslim)

ُْْثْلْجيتهدْلمْولْينصحْلمْإلَْلْيدخلْاْلنة،ْماْمنْأمريْيليْأمورْاملسلمني
ْْوَلْينصحْفاْلنةْعليهْحرام,ْمنْولْمنْأمورْأمتْشيئاُْثَْلْجيتهدْلم
Seorang pemimpin muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk
(kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka
tidak akan masuk surga. (HR. Muslim)
c. Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim terkait dengan hadiah
yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang memang menjadi tugas
dan kewajibannya :

ِ ِ
ِ ول ْاللا ِه ْصلاىْاللاه ْعلَي ِه ْوسلام ْاستَ عمل
ْْع َملِ ِه
َْ غ ِْمن
َ أَ ان َْر ُس
َ ني ْفَ َر
َ ََ
َ ْعامال ْفَ َجاءَهُ ْال َعام ُل ْح
َ
َ ََ َ ُ
ِ
ِ َ ال ْياْرس
ِ ال ْلَه ْأَفَ َال ْقَعدت ِِْف ْب ي
ْك
َ يك َْوأ ُِّم
َ ِت ْأَب
َ ول ْاللاه
ُ َ ي ِْل ْفَ َق
َ َ َ
ُ َ َ َ فَ َق
َ ْه َذاْلَ ُكم َْوَه َذاْأُهد
ِ ول ْاللا ِه ْصلاىْاللاه
ْص َال ِة
ُ ك ْأَم َْل ُْثُا ْقَ َام َْر ُس
ْع ِشياة ْبَع َد ْال ا
َ َت ْأَيُه َدىْل
َ ْعلَيه َْو َسلا َم
َ ُ
َ فَنَظَر
َ
ِِ
ْال ْال َع ِام ِل ْنَستَ ع ِملُهُ ْفَيَأْتِينَا
ُ َال ْأَاما ْبَع ُد ْفَ َما ْب
َ َْه َو ْأَهلُهُ ُْثُا ْق
َ فَْتَ َش اه َد َْوأَث َﲎ
ُ ْعلَى ْاللاه ِْبَا
ِ
ِ اْمن
ِ ِ ِ
ِ ول ْه َذ
ُْْهل ْيُه َدىْلَه
َ
َ ي ِْل ْأَفَ َال ْقَ َع َد ِِْف ْبَيت ْأَبِيه َْوأ ُِّمه ْفَنَظََر
َ ُ فَيَ ُق
َ ْع َمل ُكم َْوَه َذاْأُهد
ِا
ِ َ ْحمَ امد ْبِي ِدهِ َْل ْي غُ ُّل ْأَح ُد ُكم ِْمن َه
ُُْْي ِملُه
َْ ْجاءَ ْبِِه ْيَوَم ْال ِقيَ َام ِة
َ اْشيئاْإال
َ َ
َ ُس
ُ ْأَم َْل ْفَ َوالذيْنَف
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ْاْخ َو ٌار َْوإِنْ َكانَتْْ َشاة
ُ َْجاءَْهبَاْ َل
َ اْجاءَْبهْلَهُ ُْر َغاءٌ َْوإنْ َكانَتْبَ َقَرة
َ َعلَىْعُنُقهْإنْ َكا َنْبَعري
ِ
ِ ولْاللا ِهْصلاىْاللاه
ْْح اّت
ُ وْمحَيدُْثُا َْرفَ َع َْر ُس
َ تْفَ َق
ُ ُالْأَب
َُ
ُ َجاءَْهبَاْتَي َع ُرْفَ َقدْبَلاغ
َ
َ ُْعلَيه َْو َسلا َم ْْيَ َده
ِ
ِ َ ِْْسعْذَل
ِ
ْْصلاى
َ َإِنااْلَنَ نظُُرْإِ َل ْعُفَرةِْإِبطَي ِهْق
ُ ُالْأَب
َ ك َْمع
ِّ ِيْزي ُدْب ُنْثَابِتْْمنْالن
َ اب
َ َ وْمحَيد َْوقَد
)ْبابْكيفْكانتْمينيْالنب،ْكتابْاألميانْوالنذور،ْعلَي ِه َْو َسلا َمْفَ َسلُوهُ(رواهْالبخاري
َ ُاللاه
Rasulullah saw. mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah
menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah saw.:
Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu
Rasul saw. berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja
di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah
atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah
salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang
layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: “Bagaimana perilaku seorang
karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia
mengucapkan: ‘Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku.
Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah
dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam
genggaman-Nya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia
akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia
korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa
suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina maka ia akan membawa
suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari
Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah
menyampaikan.” Lalu Abu Humaid berkata, ‘Kemudian Rasulullah
mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya.’
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Berkata Abu Humaid, ‘Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu
bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.’ (HR Al-Bukhari).
d. Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi dan Imam Ahmad yang melarang
risywah:

ِ ُ لَعنْرس
ْْعب ِد
َْ ابْعن
َ َْعلَي ِه َْو َسلا َمْالار ِاش َي َْوال ُمرتَ ِش َي ِِْفْاحلُك ِمْق
َ َال َْوِِفْالب
َ ُْصلاىْاللاه
َ ولْاللاه
َُ ََ
ِ وْعيس
ِ اللا ِه ْب ِن ْعمروْوعائِش ْةَ ْواب ِن
ِ
ْيث
َ َْسلَ َمةَ ْق
ٌ ْح ِد
َ ْحد
ُ ىْحد
ُ يث ْأَِب
َ ْهَري َرَة
َ َ ُال ْأَب
َ َ َ ََ َ
َ يد َة َْوأ ُِّم
ِ حسن ْص ِحيح ْوقَد ْرِوي ْه َذاْاحل ِديث ْعن ْأَِب ْسلَمةَ ْب ِن
ْْعب ِد ْاللا ِه ْب ِن
َ ْعن
َ ْعبد ْالارمحَ ِن
َ
َ ُ َ َ َ ُ َ ٌ َ ٌَ َ
ََ
ِ
ْصلاىْاللاهُ َ ِ ا
ُْْصلاىْاللاه
ِّ ِْعن ْالن
َ ْعن ْأَبِيه
َ َْسلَ َمة
َ ي
ِّ ِوْعن ْالن
َ َعمر
َ اب
َ اب
َ ْعن ْأَِب
َ ْعلَيه َْو َْسل َم َْوُرِو
ِ ول
ِ ْوْْسعتْعبدْاللا ِهْبن
ِ علَي ِهْوسلامْوَلْي
ْْعن
َ َص ُّحْق
َ َ َِ ال
ُ ْحد
َ َْسلَ َمة
َ َ
َ ُ ْعبدْالارمحَ ِنْيَ ُق
َ ََ ََ َ
َ يثْأَِب
ِ ِ
ِ
َْص ُّح
َ ْعلَي ِه َْو َسلا َم ْأَح َس ُن
َ ُْصلاىْاللاه
ِّ ِوْعن ْالن
َ ْعمر
َ َعبد ْاللاه ْب ِن
َ ْشيء ِِْف
َ ْه َذاْالبَاب َْوأ
َ اب
)ْاألحكامْعنْرسولْاهلل،َْهَري َرة
(رو
َ
ُ اهْالرتمذيْعنْأَِب

ِ ُ لَعن ْرس
ْْعب ِد ْاللا ِه ْب ِن
ْعلَي ِه َْو َسلا َم ْالار ِاش َي َْوال ُمرتَ ِش َي ْ(رو
َ اهْالرتمذيْعن
َ
َ ُْصلاىْاللاه
َ ول ْاللاه
َُ ََ
ِ وْعيسىْه َذ
ِ يثْحسن
ِ
)يح
َ َْق،َعمْرو
َ ٌ َ َ ٌ اْحد
ٌ ْصح
َ َ َ ُالْأَب
ِ ُ الْرس
ِ ِْعلَي ِه َْو َسلا َمْلَ َع َنْاللاهُْالار ِاشي َْوال ُمرتَ ِشيْوالارائ
ْش ِِْفْاحلُك ِمْ(رواه
َ ُْصلاىْاللاه
َ ولْاللاه
ُ َ َ َق
َ
َ
)َْهَري َرة
َ أمحدِْفْمسندهْواألر
ُ بعةْعنْأَِب
Rasulullah telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam
putusan. Telah dikatakan dalam bab riwayat dari abdullah bin umar dan
aisyah dan ibnu hadidah dan ummu salamah, abu isa berkata : hadis abu
hurairah itu hasan shahih, dan diriwayatkan hadis ini dari abi salamah bin
abdurrahman dari abdullah bin umar dari Nabi SAW.. Dan diriwayatkan
dari abi salamah dari bapaknya dari Nabi SAW., dan tidak sah, berkata dan
mendengar abdullah bin abdurrahman berkata hadis abi salamah dari
abdullah bin umar dari Nabi SAW. itu lebih bagus, dan dalam bab ini itu
lebih shahih ( riwayat tirmidzi dari abu hurairah, beberapa hukum dari
Rasulullah SAW.)
Rasulullah SAW. telah melaknat penyuap dan yang menerima
suap(diriwayatkan termidzi dari abdullah bin umar, abu isa berkata hadis
ini hasan shahih)
Rasulullah SAW. berkata : Allah melaknat penyuap orang yang menerima
suap dan orang yang minta suap dalam putusan hukum( diriwayatkan
ahmad dalam musnadnya dan imam empat dari abi hurairah)
3. Atsar Shahabat

ِ َْفَأَعط،ضْاحلبش ِةْبِشيء
ِ ىْدي نَاري ِنْفَ ُخلِّي
ْْعن
َ َ ََ ِ ْع ِْنْاب ِن َْمسعُودْأَناهُْأ ُِخ َذْبِأَر
َ ي
َ ي
َ َ
َ ُْسبي لُه
َ
َ ْوُرِو،
َ ُرِو
ِِ ِ ِ
ِ لَبأس ْأَن ْي: َمجاعة ِْمن ْأَئِ ام ِة ْالتاابِعِني ْقَالُوا
ْاف ْالظُّل َم
َ ْخ
َ صان َع ْالار ُج ُل
ََ
َ
َ ْعن ْنَفسه َْوَماله ْإِ َذا
َُ َ َ
.)(النهايةْلبنْاألثري
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Diriwayatkan dari ibnu mas’ud, sesungguhnya ia dimintai sesuatu di
daerah habasyah, maka ia memberi dua dinar maka ia diberi jalan. Dan
diriwayatkan dari jamaah para imam tabiian, mereka berkata : lelaki itu
membuat diri sendir dan hartanya dikhawatirkan kedzaliman
4. Kaidah Sadd al-Dzari’ah, dengan jalan melarang pemberian yang hukum
asalnya mubah tetapi bisa membuka pintu korupsi yang diharamkan.
5. Kaedah Fiqhiyah :

.ُْح ُرَمْإِعطَ ُاؤْه
َ ُاح ُرَمْأَخ ُذه
َ َم

“Sesuatu yang haram mengambilanya haram pula memberikannya.”
6. Pendapat Ulama :
a. Pendapat Imam al-‘Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi’î dalam Qawâ’id alAhkâm” 2/75:

ِْْفْتصرفْالولةْونواهبم:فصل
ْيتصرفْالولةْونواهبمِْباْذكرناْمنْالتصرفاتِْبا ْهوْاألصلحْللمول ْعليهْدرءاْللضرر
ْ ْول ْيقتصر ْأحدهم ْعلى ْالصالح ْمع ْالقدرة ْعلى,ْ  ْوجلبا ْللنفع ْوالرشاد,ْ والفساد
ْْولْيتخريونِْفْالتصرفْحسبُْتريهمِْف,ْاألصلحْ؛ْإلْأنْيؤديْإلْمشقةْشديدة
ْ:ْْلقولْاهللْتعال،ْْأوْمكيلةْزبيبِْبثلها,ْْأنْيبيعواْدرُهاْبدرهم:ْمثل،ْحقوقْأنفسهم
ِ ال ْاليتِي ِم ْإِلاْبِالاِت
ْْوإنْكانْهذاِْفْحقوقْاليتامىْ؛ْفأول,}ْ ْه َي ْأَح َس ُن
َ َ {ولَْتَقَربُوا َْم
َ
ْأن ْيثبت ِْف ْحقوق ْعامة ْاملسلمني ْفيما ْيتصرف ْفيه ْاألئمة ْمن ْاألموال ْالعامة ْ; ْألن
ْْوكلْتصرفْجر,ْاعتناءْالشرعْباملصاحلْالعامةْأوفرْوأكثرْمنْاعتنائهْباملصاحلْاْلاصة
..ْكإضاعةْاملالْبغريْفائدة،ْفساداْأوْدفعْصالحاْ=ْفهوْمنهيْعنه
Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya .
Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang
telah kami,sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi untuk
mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan Manfaat dan
kebaikan,. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik
saat ada kemampuan untuk mewudkan yang terbaik kecuali bila hal itu
menyebabkan masyaqqah (kesulitan)yg besar. Dan janganlah mereka
memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti
yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu
dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama.
Sebab Allah 'azza wajalla berfirman- yg artinya: " dan janganlah kamu
mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik". Kalau
berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan
pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih
baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum
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muslimin secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan
khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan
segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan
maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat...
b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76):

ْاعلمْأنْكلْمنْولْوليةْاْلالفةْفماْدوِناْإلْالوصيةْلُْيلْلهْأنْيتصرفْإلْجبلب
ِ ال ْاليتِي ِم ْإِلاْبِالاِت
ْ،ْ}ْ ْه َي ْأَح َس ُن
ْأوْدرءْمفسدةْلقو،ْمصلحة
َ َ لهْتعالْ{ولَْتَقَربُوا َْم
َ
ْْوَلْينصحْفاْلنةْعليه,ْولقولهْعليهْالسالمْ"ْمنْولْمنْأمورْأمتْشيئاُْثَْلْجيتهدْلم
ْاه..ْ"ْحرام
Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari
khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali
yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman
Allah (Qs. Al Isra':34), dan hadis Rasulullah saw..: barangsiapa yang
diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak
bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi
nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.
c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab “al-Asybâh wa alNazhâir halaman 139:

ْ،ْْواألوقافْمقيدْباملصلحة،ْْوالرتكات،ْتصرفْالقاضيْفيماْلهْفعلهِْفْأموالْاليتامى
. فإنَْلْيكنْمبنياْعليهاَْْلْيصح
Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta
warisan dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak
dibangun atas maslahat, maka tidak boleh.
7. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah
(Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat yang berlangsung pada
tanggal 23 – 27 Rabi’ul Akhir 1421 H/25 – 29 Juli 2000 M.
E. Rekomendasi
1. Pemerintah harus mengupayakan suatu sistem pemerintahan yang efisien,
system politik yang didasarkan pada kompetensi, kualitas, dan integritas,
serta menutup dan menghentikan system politik biaya tinggi yang akhirnya
terjebak pada perilaku koruptif, sehingga aktifitas politik didominasi oleh
kelompok pemodal yang memiliki akses finansial semata.
2. Perlu ada penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap praktek money
politic, suap, dan transaksi illegal dalam proses pencalonan dan/atau
pemilihan pejabat public seperti presiden, kepala daerah, anggota legislatif,
anggota BPK, hakim agung, dan pejabat negara lainnya.
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3. Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak
terlibat dalam praktek hal-hal tersebut.
Pimpinan Sidang Komisi B 2

Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA.
Ketua

Miftahul Huda, Lc.
Sekretaris

Tim Perumus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA.
Miftahul Huda, Lc.
Dr. Zainal Azwar, M. Ag.
Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi
Dr. Hj. Isnawati Rais, MA.
Dr. Zulkarnaini, M. Ag.
KH. Khoiruddin Habziz, M. HI.
KH. Hasan Basri
KH. Tajudin

(Ketua merangkap Anggota)
(Sekretarsis merangkap Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
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KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Tentang
MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(MASAIL QANUNIYAH)
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok
Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya’ban 1439
H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:
Menimbang:
a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan
kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait
dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan
masalah ibadah, mu’amalah, masalah kenegaraan dan
kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban
hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum
Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu
ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi
Fatwa untuk dijadikan pedoman.
Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum
yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam
keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil
lain yang muktabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan maslahahmafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam
keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia VI;
4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah
yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia
5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima
Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
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MEMUTUSKAN
Menetapkan:
1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (Masail
Qanuniyah) yang meliputi;
(i)

Pedoman Umum Pensyar’ian Peraturan Perundang-Undangan;

(ii)

Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;

(iii)

Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;

(iv)

Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh;

(v)

Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,

(vi)

Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,

(vii)

Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan
Pesantren (LPKP),

(viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan
Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan
Terhadap Tuhan YME,
(ix)

Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan,
setelah dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil
Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang
Masalah Peraturan Perundang-undangan (Masail Qanuniyah);

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada
masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari
membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya’ban 1439 H
9 Mei
2018 M
PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Ketua,

Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

TENTANG
MASAIL QANUNIYAH
(MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)
KOMISI C
TEMA PEMBAHASAN:
I.
II.

Pedoman Umum Pensyar’ian Peraturan Perundang-Undangan
Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan

III.

Pandangan MUI Tentang Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual

IV.

Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkohol

V.

Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT

VI.

Pandangan MUI Tentang RUU HMPA

VII.

Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan
Dan Pesantren (LPKP)

VIII.

Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan
YME Dan Pengisian Kolom KTP-Elektronik Bagi Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

IX.

Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU
Perkawinan
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I
PEDOMAN UMUM PENSYAR’IAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.

Dasar Pemikiran, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
tegas menyatakan bahwa Kemerdekaan Indonesia adalah “Berkat rahmat Allah
yang Maha Kuasa,” dan “didorongkan oleh keinginan luhur [bangsa Indonesia]
sendiri supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.” Masih menurut UUD NRI
1945 juga, “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa.” “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”

2.

Apabila rumusan di atas kita fahami dengan menggunakan pendekatan ilmu
munasabah (korelasi) dalam hal ini korelasi inter bagian konstitusi, maka dapatlah
dikemukakan pengertian bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sekaligus
negara beragama. Dengan kalimat lain, Indonesia adalah negara hukum yang
beragama; dan/atau negara beragama yang berdasarkan hukum.

3.

Prinsip negara beragama dan negara hukum, ini sangat sejiwa dan sebangun dengan
prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan AsSunnah serta terbentang dalam praktik nyata kebangsaan dan kenegaraan bangsabangsa muslim di seluruh dunia, melalui kesepakatan/consensus bersama anak
bangsa (al-ijma’) maupun analogi (al-qiyas) antara negara yang satu dengan negara
yang lain. Termasuk untuk menjadikan dalil-dalil hukum yang lain-lain (al-istihsan,
al-mashlahah, sadd au fath al-dzari’ah) dan lain-lain yang secara umum dan
keseluruhan diakui oleh dalil-dalil hukum Islam (adillah al-ahkam) selama
bersesuaian dengan sumber utamanya (Al-Qur’an dan Al-Hadis).

4.

Hukum, dalam perspektif ilmu hukum modern sekarang ini, pengertiannya hampir
atau bahkan lazim disamakan dengan hukum tertulis (written law) atau tepatnya
peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang. Sebagai negara hukum
yang beragama dan/atau negara beragama yang berdasarkan hukum (undangundang), Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum termasuk tentunya sistem
hukum Islam yang bersama-sama sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat oleh
ilmu hukum dan perundang-undangan telah lama difungsikan sebagai sumber
hukum dalam pembentukan dan pembinaan sistem hukum nasional Indonesia.

5.

Sungguhpun konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain tetap mengakui
eksistensi hukum yang hidup (fiqh al-hayah; liveng law), namun seiring dan selaju
dengan perkembangan dan doktrin ilmu hukum modern yang lebih mengutamakan
hukum tertulis (written law), pengertian hukum dewasa ini hampir diidentikkan
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atau bahkan disamakan benar dengan hukum tertulis tepatnya peraturan perundangundangan.
6.

Sesuai dengan Qur’an, Hadis dan praktik ketatanegaraan di berbagai dunia Islam,
maka sudah saatnya umat Islam Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dalam hal ini Komisi Fatwa dan lain-lain, mutlak perlu mengarahkan
perhatian yang lebih serius dan fokus terhadap semua dan setiap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk berpartisipasi aktif
dalam mencermati dan mengawal rancangan undang-undang (RUU) terutama yang
secara langsung beririsan dengan sistem hukum Islam.

7.

Guna melakukan tugas-tugas tersebut, panitia Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI VI
se- Indonesia (Komisi Qanuniyah) memandang perlu membuat pedoman dasar dan
pokok sebagai kisi-kisi pemandu untuk mencermati peraturan perundang-undangan
dimaksud. Terutama yang telah diamanatkan oleh panitia pelaksana Ijtima’ Sanawi
itu sendiri.

8.

Beberapa pedoman dasar dan umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a.

Seberapa dapat diupayakan agar pada setiap (rancangan) undang-undang
dan/atau rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan lainnya, selalu ada diktum
(pasal atau minimal ayat) tertentu yang pada intinya menyatakan bahwa
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain-lain ini
harus/wajib mengindahkan nilai dan kaidah-kaidah hukum agama dan
kesusilaan;

b.

Setiap peraturan perundang-undangan, wajib menjunjung tinggi
kemanfaatan/ kemaslahatan dalam konteksnya yang umum dan luas;

c.

Pensyar’ian perundang-undangan sedapat mungkin menggunakan pendekatan
formalistic – substantive. Bila hal itu tidak memungkinkan, maka pendekatan
substantive menjadi pilihan utama;

d.

Pensyar’ian sebagaimana dimaksud pada point c menggunakan bahasa/istilah
hukum baku yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, kecuali yang
tidak ditemukan padanan bahasa/istilah hukumnya yang tepat, atau atas alasan
lain yang memandang penting penggunaan istilah/bahasa itu sendiri.

asas

Demikian pedoman dasar dan pokok terkait upaya pensyar’ian peraturan perundangundangan ini disampaikan, semoga bermanfaat untuk dijadikan bahan diskusi berikut
perbaikan, pelengkapan dan penyempurnaannya dari hadirin sekalian.
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II
PANDANGAN MUI TENTANG
RUU PERTEMBAKAUAN

1.

Tinjauan Umum
• Pada dasarnya RUU Pertembakauan dengan prinsip demi upaya pengelolaan
tembakau dan olahan hasil tembakau atau pertembakauan menjadi sumber
kekayaan alam untuk pertahanan ekonomi bangsa Indonesia dalam
memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, serta merupakan
penopang ekonomi yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sebagai
pilar ekonomi dan peningkatan hasil negara;
• Pembahasan RUU Pertembakauan harus dilakukan secara komprehensif dan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan;

2.

Tinjauan RUU Pertembakauan
• Perlunya penjelasan pada Pasal 3, huruf h. tentang pengelolaan pertembakauan
bertujuan “melindungi kesehatan masyarakat”. Juga yang tercantun dalam Pasal
45 ayat (1) tentang “Pengendalian konsumsi produk tembakau dilakukan untuk
melindungi dan menjamin kesehatan setiap warga negara”.
• Pada Pasal 8, apakah sudah disiapkan draft peraturan perundangannya untuk
mewujudkan tujuan pengelolaan pertembakauan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, juga Pemerintah menyusun rencana induk budidaya tembakau dan
pembangunan IHT. Demikian halnya kebijakan budidaya tembakau dan IHT
disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun? Sehingga ketika sudah terwujud
Undang-Undang masih menunggu waktu yang lama dalam meralisasikan karena
tidak dan/atau belum terbentuk peraturan yang mendukungnya.
• Perlunya realisasi dari pemerintah dan pengawasan masyarakat luas terhadap
Pasal 9, ayat (1) dan (2) yang menyatakan budidaya tembakau dilaksanakan oleh
perorangan dan badan hukum bukan merupakan perusahaan yang dimiliki
penanam modal asing (PMA), juga yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (3), (4)
dan (5) mengenai izin usaha harus diberikan kepada perorangan warga negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bukan merupakan perusahaan yang
dimiliki penanam modal asing. PMA dilarang melakukan pembelian tembakau
secara langsung dari petani, serta dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran.
Pasal 23, mengenai impor tembakau dan izin impor serta realisasi lainnya dalam
mendukung dan mengamalkan serta menegakkannya.
• Pasal 41 bertentangan dengan pasal-pasal sebelumnya mengenai kepemilikan
usaha, di mana dalam Pasal ini PMA diberikan hak kepemilikan usaha,
walaupun paling banyak 30%. Oleh karenanya, perrlu adanya sinkronisasi antara
Pasal 41 ini dengan Pasal-pasal sebelumnya, yaitu Pasal 9 dan 17.
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• Pada Pasal 43, siapa yang dimaksud Daerah? Apakah Pemerintah Daerah yang
berhak menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau?
3.

Tinjauan Hukum
• RUU Pertembakauan ini harus segera diwujudkan sebagai Undang-Undang,
karena sebelum menjadi Undang-Undang, RUU belum mengikat secara hukum.
• RUU Pertembakauan ini harus mengatur lebih tegas tentang sanksi pidana
sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 sampai Pasal 69, perlu adanya tambahan
waktu bagi para pelanggarnya, karena masih terlalu ringan.

4.

Usulan
• Meminta Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang untuk
menjadikan hasil ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009
tentang Hukum Merokok sebagai salah satu bahan dalam penyusunan norma
UU, yang antara lain memuat:
o Larangan merokok bagi anak-anak, ibu hamil, dan di tempat umum
o Aturan untuk menjadikan tembakau untuk bahan produk lain di luar
kegunaan untuk rokok
• Meminta Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-undang harus
bersikap tegas dan adil dalam mengamalkan Undang-undang demi kepentingan
masyarakat.
• Mendorong agar RUU ini segera menjadi Undang-Undang dengan
memperhatikan berbagai masukan dari masyarakat, khususnya dari MUI sebagai
bagian dari masyarakat bangsa Indonesia.
• Kepemilikan usaha pertembakauan harus secara tegas tidak diperkanankan bagi
penanaman modal asing (PMA).

5. Usulan Internal
Masukan dari sidang pleno, bahwa masalah RUU tentang Pertembakauan terkait
dengan hukum merokok sebagaimana diputuskan dalam Ijtima Ulama tahun 2009 di
Padang Panjang berupa perluasan cakupan keharaman merokok bagi tenaga
pendidik dan tenaga medis akan dibahas di dalam sidang Komisi Fatwa
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III
PANDANGAN MUI TENTANG
RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

1.

MUI menyatakan keprihatinan mendalam atas makin meningkatnya kekerasan
seksual di Indonesia. Laporan BPS SPHPN tahun 2016 menyatakan bahwa 1 dari 3
perempuan usia antara 15 -65 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh
pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Hasil kajian Komnas
Perempuan terhadap 10 tahun Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan
(CATAHU tahun 2001-2011) menyimpulkan rata-rata ada 35 orang menjadi korban
kekerasan seksual setiap harinya di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir (2015-2017)
kekerasan seksual di tanah privat/personal meningkat ke peringkat kedua tertinggi
setelah kekerasan fisik di mana incest merupakan kasus yang tertinggi (1.210 kasus
tahun 2017). Kekerasan seksual yang terjadi di manapun - baik di ruang publik, di
komunitas, di tempat kerja, maupun di rumah tangga - merupakan tindakan yang
diharamkan oleh Islam dan bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang adil dan
beradab dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitas ini meniscayakan efektifitas
hadirnya negara melalui berbagai instrumen untuk memberikan perlindungan
kepada warganya dari kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, perlindungan,
pembelaan, dan penindakan kepada pelaku, hingga pemulihan bagi korban, sesuai
kaidah fiqhiyah "tasharruful imam ‘ala arra'iyyah manuthun bil mashlahah".

2.

MUI memandang bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
idealnya menjadi instrumen untuk membangun individu, keluarga, masyarakat dan
bangsa yang beradab, terlindungi dari ancaman kekerasan seksual, sekaligus
terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan apabila menjadi
korban. Untuk itu UU ini nantinya mesti bisa menjadi alat untuk menghilangkan
dharar dan dhirar kekerasan seksual mulai kerusakan dan keterpurukan fisik,
psikis, mental, moral, sosial, spiritual hingga finansial bagi korban, degradasi
kemanusiaan pelaku, rusaknya tatanan dan ketahanan keluarga, serta runtuhnya
sendi-sendi keadaban bangsa.

3.

MUI berpandangan bahwa secara yuridis RUU P-KS ini dibutuhkan karena ada
kekosongan hukum terkait perlindungan negara terhadap korban dan belum
komprehensifnya upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan
seksual, serta pidana tegas dan keras terhadap pelaku dan rehabilitasi bagi pelaku.
KUHP hanya mengenal perkosaan dan pencabulan, dan tidak bisa menjangkau
kekerasan seksual yang lain, seperti eksploitasi dan perbudakan seksual, aborsi
paksa dan pemakaian paksa alat kontrasepsi, juga tidak menjangkau kekerasan
seksual yang dilakukan tidak dengan anggota tubuh pelaku. UU Nomor 23 Tahun
2004 tentang PKDRT hanya menjangkau kekerasan seksual dalam rumah tangga.
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UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi menjadi UU
Nomor 35 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak juga tidak menjangkau korban
perempuan dan laki-laki dewasa. Di samping keterbatasan jangkauan ini, UU yang
ada juga belum memberikan perhatian yang memadai pada pencegahan melalui
keluarga, lembaga pendidikan, institusi agama dan lembaga lainnya, serta belum
memberikan jaminan pemulihan pada korban.
4.

MUI melihat bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan di atas sebagian besar telah
diakomodir dalam draf RUU yang ada. Meskipun demikian, MUI perlu
memberikan pandangan khusus terkait dengan draf RUU PKS yang ada untuk
memastikan agar RUU ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, memperkuat
ketahanan keluarga, dan menjadi instrumen membangan masyarakat dan bangsa
yang lebih berkemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa hal penting yang perlu
mendapatkan perhatian dalam proses legislasi RUU ini adalah:
a. Definisi kekerasan seksual perlu diubah dan disederhanakan, tidak menggunakan
kata atau istilah yang sulit dipahami, multitafsir dan membuka peluang
berkembangnya asumsi dan penafsiran yang tidak sesuai dengan semangat dasar
pembentukan UU itu sendiri.
b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual perlu disederhanakan. Penjelasan tentang
jenis-jenis kekerasan seksual harus dibuat jelas, mudah dipahami, dan tidak
multitafsir. Kekerasan seksual yang diatur adalah yang nyata dan jelas bentuk
dharar-nya, tidak ada kesumiran, dan diutamakan yang telah mudah dipahami
masyarakat bahwa hal itu merupakan kekerasan dan kejahatan seksual. Pada saat
yang sama norma-norma yang ada bisa dilaksanakan tanpa keraguan atau salah
tafsir oleh aparat penegak hukum di lapangan.
c. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan
suami isteri yang tidak diharamkan oleh syariat agama. Bahwa definisi dan
bentuk-bentuk kekerasan seksual tidak mengkriminalisasi hubungan suami isteri
yang tidak diharamkan oleh syariat agama.
d. Pencegahan perlu mendapatkan perhatian yang besar baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, juga dunia usaha, dan selanjutnya dapat dijabarkan dalam
bentuk kegiatan yang jelas serta mandat yang tegas kepada para pihak terkait
agar UU ini bisa mencegah secara maksimal kekerasan seksual. Pencegahan
harus memaksimalkan fungsi keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk
lembaga pendidikan agama. Edukasi dalam pencegahan perlu disampaikan juga
dalam bahasa agama, selain bahasa hukum dan ilmu pengetahuan.
e. Norma-norma pidana dalam UU ini harus dipastikan tidak menjerat korban,
memberi peluang bebas kepada pelaku, atau mempidanakan orang yang
dikondisikan dalam tekanan sehingga dipaksa menjadi pelaku (al-mukrah atau
al-madhghuth).
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f. RUU ini harus memastikan tidak adanya norma-norma yang bisa dijadikan dalih
pembenaran perilaku seks sejenis dan zina yang secara jelas dan tegas dilarang
agama.

Rekomendasi
Peserta sidang menyetujui naskah yang ada dengan catatan sebagai berikut:
a. Perlu dirumuskan definisi yang jelas dan tegas tentang kekerasan seksual sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah untuk disampaikan kepada DPR sebagai bahan
penyempurnaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebelum disahkan;
b. Pemerintah dan DPR agar mengutamakan aspek preventif terhadap hal-hal yang
menimbulkan rangsangan seksual dan upaya pencegahannya, antara lain tentang
berbusana yang menimbulkan peluang terjadinya tindak kekerasan seksual;
c. Istilah kekerasan seksual diubah menjadi kejahatan seksual.
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IV
PANDANGAN TENTANG
RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Tinjauan Umum
a. Minuman beralkohol (minol) merupakan salah satu masalah bangsa yang sangat
meresahkan. Dengan konsumsi alkohol maka terjadi kerusakan pada jiwa,
pikiran, dan raga manusia Indonesia. Dampaknya juga berat bagi kehidupan
pribadi yang merusak masa depan dan peluang aktivitas dan kerjanya, merusak
keharmonisan keluarga, mengurangi pendapatan keluarga dan menganggu
keuangan keluarga. Selain itu juga pelaku sangat berpotensi mengganggu
ketenangan masyarakat dan ketertiban lingkungan. Bahkan pelaku yang telah
mabuk karena minuman beralkohol dapat menjadi pelaku kejahatan tanpa
sepenuhnya disadari dan akhirnya berujung di penjara.
b. Permasalahan makin berat dengan maraknya penggunaan minuman beralkohol
oplosan akhir-akhir ini. Banyak sekali nyawa anak-anak muda yang harus lepas
dari raganya akibat miras oplosan di berbagai daerah. Mereka menjadi korban
sia-sia minol. Data ini belum termasuk anak-anak muda yang menjadi pelanggan
miras oplosan namun belum meninggal akibat minol.
c. Kebutuhan agar negara melindungi warga negaranya dari kejahatan minol dan
miras oplosan merupakan kebutuhan setiap warga negara dari semua latar
belakang agama, suku, daerah, golongan dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia
harus diselamatkan, dilindungi dari kejahatan minol dan miras oplosan tersebut.
Di sisi lain, menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk meminimalkan dan
memberantas kejahatan minol dan miras oplosan ini sekuat-kuatnya agar tidak
merusak masyarakat luas.
d. Atas dasar itu MUI sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi
dengan munculnya usul inisiatif DPR yang mengajukan RUU Larangan
Minuman Beralkohol. Hanya saja sayang sekali pembahasan RUU ini terkesan
sangat lambat dan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. RUU ini telah
dibahas beberapa tahun namun belum ada kemajuan materi yang dibahas. Di sisi
lain, kejahatan minol dan miras oplosan terus memakan korbannya, para
generasi muda dan anak-anak bangsa yang seharusnya tidak jatuh ke pelukan
minuman memabukkan dan membahayakan tersebut.
2. Prinsip Umum
a. Judul RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah sangat tepat dengan
pertimbangan sebagai berikut:
1) Merujuk pada norma agama, maka semua agama pada dasarnya
melarang minuman beralkohol (minol).
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2) Prinsip utama RUU ini hendaknya: melarang dengan pengecualian,
bukan pengaturan dengan pembatasan atau pengendalian dengan
pembatasan. Prinsip ini berarti yang diutamakan adalah pelarangan,
namun dengan mempertimbangkan berbagai hal dan aspek, ada
pengecualian bagi peredaran dan konsumsi minol, umpama untuk
kepentingan ritual adat tertentu yang mengharuskan menggunakan
minol; warga masyarakat dan wisatawan pengguna minol; dan hanya
dijual di lokasi-lokasi tertentu dan terbatas.
3) Dari segi kesehatan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang
Kesehatan bahwa alkohol termasuk kategori NAPZA (Narkotika,
Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Penggunaan NAPZA
menjurus pada timbulnya ketergantungan (adiktif) yaitu suatu pola
maladaptif dan menimbulkan sindrom yang secara klinis serta disertai
adanya kesulitan dalam berbagai fungsi individu. Konsumsi minuman
beralkohol merusak kesehaan baik fisik maupun mental. Alkohol
menancam organ tubuh seperti hati, jantung, pangkreas, saluran
cerna,sampai susunan saraf pusat. Bukan hanya membahayakan
kesehatan, dalam berbagai kasus terus terjadi jatuhnya korban jiwa akibat
mengkonsumsi minuman beralkohol.
4) Aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan agar
minuman beralkohol dilarang karena mengkonsumsi minuman
beralkohol memiliki dampak buruk terhadap lingkungan dan
menimbulkan gangguan kriminalitas yang dipicu oleh konsumsi
minuman beralkohol dan jatuhnya korban jiwa secara terus-menrus di
berbagai daerah. Kebutuhan adanya payung hukum yang secara tegas
melarang minuman beralkohol sebagai rujukan bagi daerah yang hendak
mengatur dan melarang minuman beralkohol di wilayahnya. Sampai saat
ini kurang lebih 351 Pemda memiliki Perda yang semangatnya melarang
Minuman Beralkohol.
b. Selama ini dengan regulasi yang ada dengan kerangka pemikiran berupa
“Pengendalian Minuman Beralkohol” sangat tidak efektif implementasinya
dan terkesan ada kelonggaran dan bahkan pembiaran merajalelanya
produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol. Langkah lebih tegas
harus ditempuh, yakni pelarangan dengan pengecualian. Untuk itu, judul
RUU ini tetap menggunakan nomenklatur Larangan Minuman Beralkohol;
bukan Pengendalian Minuman Beralkohol.
3. Masukan materi RUU
a.
Pasal 1, Ketentuan umum mengenai definisi minuman beralkohol pada
prinsipnya sudah sejalan dengan ruang lingkup dan pengertian minuman
beralkohol dalam fatwa MUI.
b.
Berkenaan dengan tujuan pengaturan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 RUU
sudah sesuai dengan semangat pembentukan undang-undang ini yaitu
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c.

d.

e.

f.

g.

melindungi masyarakat, menyadarkan bahaya Minol dan menciptakan
ketertiban masyarakat.
Ketentuan Pasal 4 RUU, tentang kategorisasi Minuman Beralkohol
berdasarkan kadar kandungan alkohol di dalamnya yang mencakup golongan
A (1%-5%); B (5%-20%) dan C (20%-55%). Beberapa contoh produk yang
masuk golongan tesebut adalah Bir (5-8%); Wisky (40-55%); Vodka (4055%); Brandy (40-50%); Gin (35-40%). Sedangkan Minuman beralkohol
tradisional, seperti arak, tuak, ciu, legen, Brem (tidak diketahui kadarnya).
Hanya saja masih perlu dipertegas apakah sudah mencakup semua golongan
minuman beralkohol. Bagi MUI berapapun kadarnya adalah haram, sehingga
yang berkadar 0,1 s/d 1% juga perlu dimasukan sebagai klasifikasi yang
dilarang.
Substansi pelarangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7
RUU, mencakup kegiatan memproduksi, memasukkan, menyimpan,
mengedarkan, dan/atau menjual dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol
golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan
Minuman Beralkohol campuran atau racikan. Penggolongan minimal
berakohol ini sejalan dengan norma hukum yang berlaku (iusconstitutum).
Faktanya, dalam implementasinya tidak berjalan efekif. Sebaliknya
penyalahgunaan baik pada aspek produksi, penjualan, distribusi dan konsumsi
semakin marak dan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, khususnya
generasi muda. Kenyataan ini semakin menguatkan pentingnya adanya
undang-undang tentang Larangan Minuman Berakohol.
Kegiatan pengawasan dan Pembentukan Tim Pengawas (Pasal 10 sampai
dengan Pasal 16) perlu diperkuat agar tugas-tugas pengawasan dan penindakan
serta penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, karena selama ini
pengawasan tidak berjalan efektif. MUI berpandangan perlunya melibatkan
para tokoh agama dan tokoh pemuda dalam susunan tim pengawas, untuk
mendorong partisipasi berbagai stakeholders dan mengoptimalkan kinerja
pengawasan Minuman Beralkohol.
Sebagai konsekuensi adanya pelarangan, bagi yang melanggar diancam
dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai
dengan Pasal 21 RUU. MUI setuju dengan catatan masih terbuka untuk
disempurnakan, khususnya berkenaan dengan lama jangka waktu pidana
maupun besaran dendanya. Untuk yang mengkonsumsi di luar yang ditentukan
dalam pengecualian, hukumannya perlu mempertimbangkan aspek pembinaan
dan rehabilitasi. Hal ini mengacu pada konsep pidana dalam RUU KUHP yang
akan berlaku ke depan, yang mengenal adanya pidana kerja sosial;
Mengingat pidana penjara tidak mampu memberikan efek jera di samping
keterbatasan lembaga pemasyarakatan dalam menampung para terpidana,
maka cukup alasan untuk mempertimbangkan pidana cambuk sebagai
alternatif hukumannya.
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4. DPR-Pemerintah Lebih Aktif Membahas RUU ini
a. Mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU Larangan
Minuman Beralkohol ini secara serius, mendalam, terjadwal dan mempunyai
target waktu penyelesaian dan pengesahannya sebelum berakhirnya tahun 2018.
b. Dalam pembahasan RUU tersebut, agar DPR dan Pemerintah mengundang para
tokoh agama, ormas-ormas keagamaan dan pihak-pihak pemangku kepentingan
lainnya, sehingga RUU ini ketika disahkan menjadi UU benar-benar memenuhi
cita-cita, aspirasi, dan kebutuhan bangsa.
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V
PANDANGAN TENTANG
KRIMINALISASI TERHADAP LGBT

1. Tinjauan Umum
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini adalah
produk hukum warisan Pemerintah Kolonial Belanda merupakan hasil dari
konkordinasi atas Wetboek van Strafecht dari KUHP Belanda sejak tahun 1886,
dalam pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan, yang rumusannya tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia .
b. Pengertian makna zina dalam KUHP hanya terbatas yang dilakukan antara lakilaki dan perempuan yang masih dalam perkawinan, sementara menurut ajaran
Islam zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang
tidak terikat oleh hubungan perkawinan.
c. Hukum perbuatan zina dalam Islam adalah haram sesuai dengan Alquran surat
al-Nur ayat 2, dan pelakunya mendapat hukuman. Secara sosiologis, zina dalam
kehidupan sosial masyarakat Indonesia merujuk pada hubungan badan yang
tidak sah di luar lembaga pernikahan.
d. Saat ini DPR bersama Pemerintah tengah membahas RUU Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang diharapkan menjadi pengganti KUHP
yang ada saat ini.
e. Salah satu fokus perhatian MUI adalah makin berkembangnya paham dan
penganut LGBT (Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender). Kenyataan ini sangat
memprihatinkan karena keempat hal tersebut adalah bertentangan dengan ajaran
agama, kesusilaan, kesopanan dan kepatutan.
f. Di sisi lain, penyebaran paham dan penganut LGBT cukup cepat. Makin hari
makin banyak penganut dan pelaku paham ini. Hal ini tentu saja tidak boleh
dibiarkan karena dampak kemudharatannya sangat besar, baik untuk lingkup
pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakat, hingga bangsa dan negara. LGBT
juga membahayakan dan merusak kesehatan, pendidikan, kejiwaan, moral, dan
hubungan sosial.
2. Hukum dan Pengaturan LGBT
a. Hukum perbuatan LGBT dalam Islam adalah haram. Hal ini berdasarkan ayat
Alquran yang melaknat kaum Nabi Luth as. yang melakukan perbuatan seks
sesama jenis (homo), (Q.S Al-Syu’ara: 165-166, Al-Naml: 54-55 dan Al-A’raf:
80-81).
b. LGBT tidak sejalan dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. LGBT merupakan kelompok yang tidak dibenarkan dalam semua agama.
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d. Saat ini dengan KUHP yang merupakan produk kolonial Belanda, LGBT belum
termasuk kategori tindak pidana. Sementara dampak kerusakan akibat LGBT
sudah jelas dan terang benderang dalam kehidupan nyata.
e. Para pejuang anti LGBT pernah mengajukan permohonan pengujian UU KUHP
terkait dengan LGBT ini. Para pemohon tersebut mohon MK dapat memperluas
pengertian beberapa pasal kesusilaan yang ada dalam KUHP agar mencakup
juga pelaku LGBT. Namun sayang, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh
hakim MK. MUI memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi kepada para
pemohon perluasan makna pasal-pasal kesusilaan KUHP tersebut dan
menyayangkan putusan MK.
3. Rekomendasi
a. Mendukung DPR dan Pemerintah untuk membahas, menyelesaikan, dan
mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang sebelum berakhirnya tahun
2018, karena keberadaan undang-undang ini sangat mendesak dan LGBT
merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibenarkan semua agama, serta
tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
b. Terkait dengan pembahasan pasal-pasal kesusilaan yang ada dalam RUU KUHP,
perilaku LGBT adalah perbuatan pidana. Dengan demikian, dalam RUU KUHP
ini agar dimasukkan;
1) perbuatan hubungan seks sesama jenis adalah tindak pidana;
2) perbuatan zina (hubungan bukan suami istri yang sah), tidak memandang
status pelakunya sudah menikah atau belum, adalah tindak pidana;
3) perkosaan yang dilakukan perempuan terhadap laki-laki adalah tindak
pidana;
4) pencabulan orang dewasa terhadap anak-anak sesama jenis adalah tindak
pidana, tanpa pembatasan umur.
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VI
PANDANGAN TENTANG
RUU HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA (HMPA)
BIDANG PERKAWINAN

Judul Draft

: Undang-undang RI Nomor Tahun 2003 tentang Hukum
Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Autentisitas Teks

: Draft ini sebagai bahasan rumusan rapat Tim kecil Anggota
BPP HI tanggal 18-20 Agustus 2003 dan masukan-masukan
dari hasil sosialisasi beberapa Pengadilan Tinggi Agama
(PTA)

Substansi Draft yang Kontroversial:
1.

Dalam pertimbangan sosiologis, dijelaskan bahwa draft ini merupakan amanah dari
pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perlunya
Undang-undang Perkawinan untuk masing-masing golongan agama sebagai
kekhususan sesuai hukum agama masing-masing.

2.

Penegasan secara eksplisit mengenai wajibnya pencatatan perkawinan (pasal 4)
perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 5), dan
perkawinan di bawah tangan diancam pidana pelanggaran dengan sanksi berupa
denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah atau hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan (pasal 14 [1]).

3.

Umur/usia pihak yang akan menikah adalah maksimal 21 tahun (laki-laki/calon
suami dan 18 tahun perempuan/calon isteri) (pasal 14); ketentuan ini berbeda
dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 (yang menetapkan
16 tahun sebagai usia minimal bagi calon isteri)

4.

Bolehnya beristeri lebih dari seorang (poligini) (pasal 47) dengan syarat terlebih
dahulu memperoleh izin dari Pengadilan (pasal 48 [1]); poligini tanpa izin dari
Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (pasal 48 [3]); dan diancam pidana
pelanggaran dengan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah
atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14 [2])

5.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (pasal 10 [7]); dan
menceraikan isteri di luar pengadilan ditetapkan sebagai tindak pidana pelanggaran
yang diancam dengan sanksi berupa denda setinggi-tingginya sebesar 3 juta rupiah
atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan (pasal 14.[3].

6.

Terdapatnya pasal 97 mengenai perlindungan anak: yaitu semua biaya
pemeliharaan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya (jika terjadi talak); dan
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apabila ayahnya meninggal, maka biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ahli
waris ayahnya.

Rekomendasi:
1. Terkait dengan draft RUU di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. tentang usia minimal perkawinan, usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19
tahun bagi laki-laki dalam UUP tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat kita;
b. sesuai dengan keputusan Ijtima Ulama tahun 2006 di Gontor yang menyatakan:
1) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang,
sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat (sad al
dzari’ah);
2) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat
dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat;
maka perkawinan di bawah tangan (nikah tidak dicatat PPN) dapat diatur lebih
lanjut di dalam undang-undang HMPA ini dengan mempertimbangkan kondisi
faktual yang ada di masyarkat, misalnya; masyarakat pedalaman yang sulit
mengakses kantor petugas pencatat nikah.
c. Sesuai Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak”, maka perceraian di luar pengadilan dapat diatur lebih lanjut di
dalam undang-undang HMPA.
d. Sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
poligini tanpa izin pengadilan dapat diatur lebih lanjut di dalam undang-undang
HMPA.
e. Petugas Pencatat Nikah yang melakukan proses pernikahan yang tidak sesuai
dengan syarat dan rukun pernikahan dapat dikenai pidana dan diatur lebih lanjut
di dalam undang-undang HMPA.
f. perluasan cakupan kekuasaan absolut Pengadilan dalam lingkungan peradilan
agama; yaitu kewenangan memeriksa, memutus, dan mengeksekusi pidana
perkawinan.
g. Pelaksanaan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan pidana dan diatur lebih lanjut di
dalam undang-undang HMPA.
2. Mendorong Pemerintah RI dan DPR agar draft tersebut dimasukkan ke dalam
Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk dibahas dan disahkan menjadi
undang-undang dengan melibatkan para tokoh agama, ormas-ormas keagamaan dan
pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, sehingga RUU ini ketika disahkan
menjadi UU benar-benar memenuhi cita-cita, aspirasi, dan kebutuhan bangsa
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VII
PANDANGAN TENTANG
RUU LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PESANTREN
(LPKP)
1. Secara umum inisiatif DPR RI yang telah menjadikan RUU ini masuk
dalam Prolegnas patut diapresiasi. Ini merupakan political will yang perlu
didukung agar lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren memperoleh
pengakuan dan perlakuan yang sama dan setara dengan lembaga pendidikan
umum yang sudah ada dan diakui negara. Selanjutnya diharapkan
pengesahan RUU ini akan dapat lebih memaksimalkan peran lembaga
pendidikan keagamaan dan pesantren dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa, membangun jatidiri bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak
mulia, serta meneguhkan dan menyelaraskan pilar-pilar kebangsaan dengan
nilai-nilai keagamaan.
2. Pengakuan kesetaraan merupakan hal yang sangat prinsipil dalam RUU ini
sehingga harus diatur secara jelas. Pengakuan kesetaraan selain akan
memperkuat eksistensi LPKP dengan kekhasannya, juga merupakan pintu
masuk bagi kesamaan perlakuan dan akses sumberdaya dari negara dan
pemerintah.
3. Selain pengakuan kesetaraan, titik penting RUU ini adalah menjadi payung
hukum bagi penguatan eksistensi dan peran lembaga pendidikan keagamaan
dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Secara historis lembaga
pendidikan keagamaan, terutama pesantren, adalah institusi pendidikan yang
mengakar di masyarakat selama berabad-abad, agen perubahan sosial di
segala situasi serta pelaku aktif
perjuangan meraih dan mengisi
kemerdekaan. Penguatan eksistensi dan peran itu harus tampak dalam pasalpasal yang ada sebagai wujud affirmative action negara terhadap lembaga
pendidikan yang telah berperan penting dalam mewujudkan dan menjaga
negara-bangsa Indonesia.
4. Meskipun demikian perlu dibatasi agar pengaturan dalam RUU ini tidak
mengubah apalagi menghilangkan karakter dasar lembaga pendidikan
keagamaan dan pesantren yang mandiri, memiliki nilai-nilai dan kultur
keilmuan yang khas, mengakar di masyarakat, melayani semua orang tanpa
diskriminasi, berorientasi pengabdian dan pemberdayaan, serta jauh dari
orientasi bisnis pendidikan. Pengaturan yang ada harus memperkuat
karakter dasar yang khas ini, karena karakter itulah yang membuat lembaga
pendidikan keagamaan dan pesantren mampu bertahan dan terus
berkembang dalam segala situasi dan terus berkontribusi untuk umat,
masyarakat dan bangsa, ada atau tidak ada dukungan dari negara. Dengan
kata lain, kemandirian pendidikan pesantren perlu diatur dengan
karakteristiknya yang khas.
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5. Penguatan eksistensi dan peran LPKP di satu sisi dan jaminan
dipertahankannya karakter khas pesantren dan lembaga pendidikan
keagamaan lainnya di sisi lain merupakan dua sisi mata uang yang harus
selalu dijaga keseimbangannya dalam RUU ini.
6. Berdasakan kerangka berpikir sebagaimana disebutkan di atas, hendaknya
RUU ini:
a) Mampu menjelaskan secara tepat pertimbangan filosofis dan sosiologis,
visi, asas serta tujuan pembuatan UU ini baik jangka pendek maupun
jangka panjang dan bagaimana cara mewujudkannya. Konsideran dan
pasal-pasal yang ada dalam RUU ini relatif belum menunjukkan hal
tersebut secara jelas.
b) Mampu menjadi instrumen yang mendorong LPKP memiliki keunggulan
kompetitif baik di Indonesia sendiri maupun di dunia internasional. Oleh
karena itu spirit pasal2 dalam RUU yang lebih berorientasi perbaikan ke
dalam (upaya standardisasi) hendaknya ditambah pasal-pasal penguatan
kemampuan berkontribusi keluar.
c) Mampu membantu LPKP mengatasi
kelemahannya dengan
memaksimalkan sumberdayanya sendiri
didukung program dan
kebijakan dari negara dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah. RUU
ini belum secara jelas memberikan bentuk-bentuk self empowering dan
mandat yang tegas tentang bentuk-bentuk dukungan program dan
kebijakan yang harus diberikan pemerintah pusat dan daerah.
d) Tidak mengatur hal-hal yang terlalu teknis seperti rincian kurikulum dan
mata pelajaran pertingkat, persyaratan teknis, rincian sarana dan
prasarana yang harus dimiliki dan lain-lain yang biasanya diatur dalam
peraturan di bawah UU atau bahkan juklak dan juknis. Pengaturan halhal yang terlalu teknis dalam UU dikhawatirkan membatasi ruang gerak
LPKP itu sendiri dan menghambat keleluasaan berinovasi yang selama
ini justru menjadi ciri khas pesantren dan lembaga pendidikan
keagamaan lainnya. Yang paling mengkhawatirkan kemandirian dan
kekhasan pesantren yang selama ini tidak seragam menjadi hilang
dengan hadirnya aturan yang menyeragamkan hingga hal-hal yang rinci.
Norma dalam UU bukanlah juklak dan juknis. Ia cukup memberikan arah
dan menjelaskan hal-hal prinsipil yang harus dilakukan dan tidak boleh
dilakukan oleh para pihak demi tercapainya tujuan pembuatan UU
tersebut.
7. Agar RUU ini mampu menjadi payung hukum yang komprehensif, efektif
dan memiliki daya dorong yang konkret dalam pemajuan dan penguatan
karakter dan kekhasan LPKP, perlu ditekankan keterlibatan para pihak yang
terkait langsung dengan LPKP dan para pakar yang mampu merumuskan
norma-norma secara tepat dan visioner dalam proses legislasi yang berjalan.
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VIII
PANDANGAN TENTANG
ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
DAN PENGISIAN KOLOM KTP-ELEKTRONIK BAGI PENGANUT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

1. Perihal aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah lama
tidak muncul akhir-akhir ini menjadi pembicaraan umum dengan jatuhnya
putusan MK yang mengabulkan permohonan 4 pemohon yang menyatakan
dirinya sebagai penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME.
2. Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
pengujian undang-undang (judicial review) yang diajukan 4 orang pemohon dari
penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME terhadap Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusanya, MK
menyatakan bahwa:
a. kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”; dan
b. Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut membawa dampak luas tidak
hanya terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tambahan
beban anggaran negara untuk membiayai dan memfasilitasi penulisan kata
“kepercayaan” di belakang kata “agama”, melainkan juga kehidupan sehari-hari
umat beragama khusus muslim, karena setiap menulis dan mengucapkan kata
agama harus ditulis dan diucapkan “agama dan kepercayaan”. Oleh karena itu
dalam rangka menjalankan fungsinya memelihara akidah umat, Majelis Ulama
Indonesia perlu menyampaikan pandangan keagamaan mengenai kepercayaan
dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
4. Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 melanggar hak warga
Negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena pasal-pasal a quo merupakan ketentuan
yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut
agama yang belum diakui negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para
penghayat kepercayaan, maka hal demikian merupakan pengecualian yang
didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan yang
mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial,
budaya dan aspek kehidupanlainnya. Padahal dalam putusan MK No. 024/PUU114

III/2005 tanggal 2006 menegaskan bahwa dalam pengertian diskriminasi
terdapat unsure perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan
serta merta merupakan diskriminasi. Pemikiran ultra konstitusional seperti itu
tidak pernah ada atau jarang sekali terlihat dalam praktik penyelenggaraan
kehidupan pemerintahan di negara modern yang menjunjung tinggi demokrasi
dan HAM. Di negara berpenduduk minoritas muslim, penyelenggaraan ibadah
agama dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan di bidang sosial, ekonomi,
pendidikan, pekerjaan, budaya belum berjalan secara optimal dan memenuhi
harapan semua umat beragama. Masih kerap terjadi perlakuan diskriminatif yang
dialami pemeluk agama dan belum direspon dan diatasi oleh pemerintah secara
efektif.
5. MK tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa UUD 1945 membatasi
hak-hak konstitusional warga negara dengan undang-undang semata-mata
karena pertimbangan agama, nilai-nilai moral dan ketertiban umum. Pemahaman
mengenai makna “diskriminasi” dalam putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016
tidak konsisten dengan putusan MK No. 024/PUU-III/2005. Perlakuan terhadap
penghayat kepercayaan dan pemeluk agama yang tidak diakui negara masih
merupakan perlakuan dengan alasan yang masuk akal (reasonable ground),
karena penghayat kepercayaan terdiri dari ratusan kelompok yang berbeda,
demikian pula jika pengakuan terhadap agama apapun harus diakui maka jumlah
bisa mencapai belasan agama. Hal demikian membawa beban administrasi
pemerintahan yang demikian berat, sehingga tidak mungkin dapat terlaksana
sebagaimana mestinya. Pelayanan administrasi kependudukan dengan mencatat
database kependudukan penghayat kepercayaan dipandang sudah cukup
memadai dalam rangka pemenuhan standar minimum HAM, sehingga tidak
dengan alasan logis (unreasonable ground) jika kepentingan ratusan ribu orang
penghayat kepercayaan disamakan dengan kepentingan ratusan juta umat
beragama.
6. Dengan menggunakan 3 macam asas dalam penafsiran kontekstual terhadap
makna UUD 1945 (asasnoscituur a sociis, ejusdem generis, dan expression
unius exclusion alterius) MK berpendapat bahwa dalam Pasal 28 E ayat (1) dan
ayat (2) UUD 1945 “agama dan kepercayaan” diletakkan sebagai dua hal yang
terpisah, di mana agama dan kepercayaan dirumuskan dalam dua hal yang
berbeda, sehingga negara wajib memberikan pelayanan setiap warga negara
sesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang
memang merupakan tugas dan kewajiban negara. Putusan itu mewajibkan
negara melakukan tugas konstitusional yang demikian berat yang seluruhnya
membutuhkan anggaran biaya yang sangat besar. Tampaknya MK kurang
mempertimbangkan kondisi negara saat ini, yang tidak memungkinkan setiap
penghayat kepercayaan dan pemeluk agama apapun dilayani sebagaimana
mestinya. Putusan MK tidak berpijak dari realitas yang ada melainkan hanya
semata-mata mempertimbangkan aspek HAM tanpa mempertimbangkan sama
sekali kearifan lokal (local wisdom) yang seharusnya menjadi alasan sosiologis
bagi setiap keputusan MK. Pluralisme agama dan kepercayaan serta
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kebhinnekaan religiusitas akan semakin subur dan berkembang tanpa kendali
sehingga berpotensi melemahkan NKRI.
7. Namun demikian, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat (final and
binding) dan sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip negara hukum yang
dianut konstitusi kita, maka MUI tetap memberikan pandangan yang bersifat
solutif dan konstruktif terhadap permasalahan pelaksanaan putusan MK
mengenai masuknya identitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME ke
dalam KTP-elektronik sebagai berikut:
a.
Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukanlah agama, dan tidak dapat
disamakan dengan agama. Keduanya adalah entitas yang berbeda sama
sekali, tidak satu kategori dan tidak dapat dimasukkan ke dalam satu
wadah atau kelompok yang sama.
b.
Atas dasar itu pembinaan terhadap umat beragama berada di bawah
Kementerian Agama dan untuk penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan
YME agar tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
c.
Pembinaan oleh negara kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan
YME hendaknya diarahkan agar jangan sampai aliran kepercayaan tersebut
menjadi “agama” baru. Sebaliknya pembinaan oleh negara tersebut
hendaknya diarahkan agar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
tersebut dapat menjadi pemeluk agama yang ada di tanah air.
d.
Perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara
merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh
negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e.
Pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan
pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.
Mengusulkan kepada pemerintah agar kepada penghayat kepercayaan
dibuatkan KTP-elektronik yang hanya mencantumkan kolom
“Kepercayaan” (tanpa ada kolom “Agama”) dengan isi “: Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.
g.
Untuk warga negara yang memeluk agama dan telah mempunyai KTP
elektronik, tidak dilakukan perubahan atau penggantian KTP elektronik
sama sekali.
h.
Pembuatan KTP elektronik untuk penghayat kepercayaan tersebut dapat
segera direalisasikan untuk memenuhi hak warga negara yang masuk
kategori penghayat kepercayaan. Adanya perbedaan antara isi KTP
elektronik untuk umat beragama dengan penghayat kepercayaan bukanlah
pembedaan yang bersifat diskriminatif atau pengistimewaan, namun
merupakan bentuk perlakuan negara yang disesuaikan dengan ciri khas dan
hak warga negara yang berbeda. Hak warga negara pemeluk agama untuk
mempunyai KTP elektronik yang mencantumkan kolom Agama sehingga
identitas agamanya diketahui secara jelas dan pasti. Demikian pula hak
warga negara penghayat kepercayaan untuk mencantumkan kolom
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i.

j.

Kepercayaan dalam KTP elektroniknya sebagai identitas dirinya. Putusan
MK mengenai perkara ini juga menyatakan bahwa memperlakukan
berbeda terhadap hak yang berbeda itu bukan diskriminatif.
Sebelum regulasi mengenai pengisian kolom KTP elektronik bagi
penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut disahkan, agar
pemerintah (cq. Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan para tokoh
agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan, dan pimpinan
organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk bertukar pikiran dan
dalam rangka memberikan saran/masukan terhadap konsep regulasi
tersebut untuk kesempurnaan dan diterimanya regulasi tersebut secara
optimal di masyarakat luas.
Pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan dilakukan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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IX
PANDANGAN TENTANG
WACANA PENERBITAN PERPPU UU PERKAWINAN
1.

2.

3.

4.

Majelis Ulama Indonesia mencermati dengan sungguh-sungguh
perkembangan terbaru munculnya wacana penerbitan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (UUP) yang diusulkan beberapa pihak.
Salah satu materi yang akan diusulkan masuk dalam materi draft Perppu
tersebut adalah penambahan usia minimal menikah bagi perempuan. Apabila
di dalam UUP usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun maka
diusulkan ditambah menjadi berusia 18 tahun.
MUI belum mengetahui apakah hanya materi itu saja yang akan dimasukkan
ke dalam draft Perppu atau adalah materi-materi lain yang akan juga
dimasukkan ke dalam draft Perppu tersebut. Hal ini dikarenakan proses
pembahasan mengenai hal ini masih terbatas, hanya melibatkan pihak-pihak
tertentu yang mempunyai kesamaan pendapat dan belum melibatkan
berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh agama dan ormas-ormas keagamaan,
termasuk MUI.
Terkait dengan UUP, MUI perlu mengingatkan kepada semua pihak,
termasuk Presiden dan berbagai pihak yang saat ini mendorong
pembentukan Perppu UUP serta partai-partai politik dan DPR sebagai
berikut:
a. UUP lahir setelah melalui pembahasan yang sangat dinamis, panas, dan
menimbulkan gelombang unjuk rasa kalangan Islam. Hal ini dikarenakan
draft awal UUP jauh dari ajaran agama, khususnya Islam, dan hanya
menjadikan perkawinan sebagai kontrak antara sepasang suami istri
tanpa ada muatan dan bobot ajaran agama.
b. Oleh karena Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu
ajaran agama yang luhur, suci, dan sakral dan menjadi salah satu wujud
pelaksanaan ajaran agama, maka pengaturan mengenai pernikahan harus
berlandaskan, sesuai, dan memuat ajaran agama sepanjang hal tersebut
mengenai hal-hal prinsipil dan mendasar. Adapun hal-hal yang bersifat
administratif pemerintahan untuk menciptakan ketertiban administrasi
bagi kedua mempelai dan keluarga serta anak turunnya menjadi
tanggung jawab pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh ormasormas Islam dan umat Islam.
c. Setelah melalui protes dan unjuk rasa besar-besaran kalangan Islam,
bahkan massa sempat menduduki gedung dan ruang DPR, alhamdulillah
akhirnya draft UUP dapat diubah secara fundamental dan radikal
sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan umat Islam dan umatumat beragama lainnya.
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5.

d. Atas dasar itu, UUP merupakan salah satu UU yang sangat penting dan
menjadi tonggak penting penegakan ajaran agama dalam membentuk
keluarga dan masyarakat yang agamis, tertib, dan bahagia. Bagi MUI,
UUP adalah UU yang sakral dan akan terus dijaga dan dikawal
keberadaan dan pelaksanannya.
e. Untuk itu MUI menegaskan bahwa UUP hendaknya tidak mengalami
perubahan apapun juga. UUP merupakan hasil terbaik yang dapat dicapai
oleh bangsa Indonesia dan semua umat beragama.
f. Upaya dan wacana perubahan UUP dapat menimbulkan kegaduhan di
masyarakat dan apabila dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya
instabilitas di bidang politik dan keamanan yang menganggu proses
pembangunan dan pelaksanaan agenda kenegaraan, termasuk Pilkada
2018, Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Presiden 2019.
Terkait dengan wacana penerbitan Perppu UUP, MUI menyatakan:
a. Wacana penerbitan Perppu UUP hendaknya tidak dilanjutkan oleh pihakpihak pengusung.
b. Kiranya Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo tidak menerbitkan Perppu UUP
tersebut dan tidak melakukan langkah dan proses lebih lanjut terhadap
draft Perppu UUP yang menurut kabar telah disampaikan kepada
Presiden.
c. UUP telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan kesemua
permohonan pemohon ditolak oleh MK. Putusan MK tersebut
menunjukkan secara jelas bahwa keberadaan semua norma-norma
hukum dalam UUP masih sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak
bertentangan dengan konstitusi, serta sesuai dengan cita-cita hukum
rakyat Indonesia.
d. MUI mengingatkan dengan hormat kepada Presiden RI untuk tidak
mudah menerbitkan Perppu oleh karena Perppu ini hanya dapat
diterbitkan manakala memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur
dalam konstitusi, yakni terdapat “hal ihwal kegentingan yang memaksa”
(Pasal 22 UU NRI Tahun 1945).
e. MK telah memberikan tafsir terhadap frasa “hal ihwal kegentingan yang
memaksa”, yakni:
1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan
masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga
terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak
memadai.
3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara
membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan
memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang
mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. (Putusan MK
Nomor 138/PUU-VII/2009)
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f. Di sisi lain, pernah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan
UUP melalui revisi UU di DPR. Namun hal ini tidak berlanjut dan
berhenti sejak dini karena adanya penolakan dan penentangan dari
kalangan umat Islam.
g. Atas dasar itu, MUI mengharapkan kiranya Presiden RI, Bapak H. Joko
Widodo tetap mempertahankan keberadaan UUP.
h. Seiring dengan itu, MUI dengan tangan terbuka siap bermusyawarah
dengan berbagai pihak yang merasakan masih adanya masalah-masalah
dalam penerapan UUP.
i. Terkait dengan usia minimal perkawinan bagi perempuan, MUI
menyatakan bahwa usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi
laki-laki dalam UUP tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat kita.
j. MUI juga termasuk komponen bangsa mendukung ikhtiar untuk
pendewasaan usia perkawinan dengan fokus memastikan pemenuhan
hak-hak dasar anak serta memberikan pendidikan secara memadai
kepada setiap pemuda yang akan memasuki jenjang perkawinan terkait
dengan kesiapan memasuki bangunan rumah tangga. Hal ini yang harus
menjadi konsers semua pihak.
k. MUI menegaskan bahwa salah satu agenda kerja yang penting dalam
gerakan nasional tersebut adalah melakukan sosialisasi dan edukasi
kemudharatan perkawinan di bawah usia 16 tahun kepada masyarakat
luas.
l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih
relevan dan tidak perlu diubah.
m. Penerbitan PERPPU yang mengubah substansi Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki urgensi hukum berupa
kegentingan yang memaksa.
Pondok Pesantren Al-Falah
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