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SHALAT JUMAT BAGI MUSAFIR DI KAPAL 

Komisi Fatwa Majelis Ularna Indonesia pada sidang tanggal 10 Februari 1976 telah 

membahas berbagai masalah antara lain mengenai "Sha1at Jumat bagi musafir di Kapal'; setelah: 

MEMBACA: 

Surat dari Ir. Sastrodiwiryo, yang menanyakan 

I. Sering menjumpai hari Jumat dua kali dalam seminggu. Apakah shalat Jumatnya

dua kali ataukah hanya satu kali? 

2. Begitu pula jika pulang dari Amerika, selalu ada mesti meloncat hari, dan

pernah hari Jumat tidak ada, dan pernah pula shalat Jumat pada hari Kamis 

sebab besoknya lagi hari Sabtu, Betulkah itu? 

3. Apakah Khotbah Hari Raya satu kali atau dua kali seperti khotbah Jumat?

MENELAAH DAN MEMBAHAS 

1. Dalil-dalil hukum shalat Jumat bagi musafir, terdapat perbedaan pendapat yaitu:

a. Mazhab empat mengatakan tidak wajib dan tidak sah Jumat bagi musafir.

b. Mazhab Hambali ada pula mengiaskan musafir yang berubah bermukim

di kapal halnya serupa dengan orang Badui yang perpindah-pindah tempat 

di mana mereka tidak mendapat rukhsah safar diwajibkan mendirikan 

Jumat dan Jumat mereka sah. 

c. Mazhab Ibnu Hazm dan kawan-kawannya mewajibkan dan menganggap

sah Jumatnya orang musafir. 

2. Penjelasan dari Ilmu Bumi dan Ilmu Falak tentang seolah-olah terjadi dua hari

yang sama atau hari yang tak ada di date line.
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MENIMBANG : I. Kaidah Hukum Islam; bila mengenai sesuatu terdapat 

perbedaan pendapat (khilaf) di antara Ulama Fikih, seorang 

muslim bebas memilih pendapat mana yang dianggap lebih 

kuat, lebih maslahat, clan lebih mantap hatinya menganutnya. 

2. Mengadakan shalat Jumat bagi anak kapal yang rindu

melakukan shalat Jumat (karena jarang ada kesempatan 

bagi mereka berada di darat, di tempat kediamannya 

sebagai orang mukim) selain berupa ibadat juga merupakan 

kesempatan bagi memberi pendidikan keagamaan clan 

merapatkan persaudaraan, adalah berfaedah bagi mereka. 

MENGINGAT : I. Bahwa ketidakwajiban Jumat bagi musafir itu merupakan 

keringanan (rukshah) yang boleh dipergunakannya 

kesempatan itu dan boleh pula tidak dipergunakan. 

2. Jumat hanya wajib sekali dalam seminggu dan hanya jatuh

pada hari Jumat. 

MEMUTUSKAN 

I . Shalat Jumat di kapal sebagaimana telah dilakukan oleh penanya adalah sesuai 

dengan mazhab Ibnu Hazm clan pendapat (takhrij) mazhab Hambali. 

2. Shalat Jumat itu hanya dilakukan pada hari Jumat : 

a. Bila ada hari Jumat double, maka pada hari Jumat pertama saja.

b. Bila seolah-olah tak ada hari Jumatnya, clan semua waktu sembahyang

hendaklah dikira-kira saatnya sekadar mungkin. 

3. Khotbah led menurut Jumhur Ulama dua khotbah, tetapi sebagian ulama ada

yang mengamalkan satu khotbah. 
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ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 10 Shafar 1396 

10 Februari 1976 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMIS! FATWA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. M. Syukri Ghozali H. Amiruddin Siregar



BIDANG IBADAH 

TAMBAHAN PENJELASAN : 

Mengenai kewajiban shalat Jumat musafir, Ibnu Hazm menyatakan dalam 

al-Muhalla. (Misr: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1968) juz V, h. 72-73 

sebagai berikut 
:·.:k t;.k �;k ,_, · '·c ... :.ii d, "' ·. 1.r<: c •,,, ' ., J ✓ J . J !!"' � .A , . � y,, J ,:..r: .r � ., • r

"Kewajiban shalat Jumat, sebagaimana telah kami kemukakan, berlaku atas 

musafir ( orang dalam perjalanan), budak, orang merdeka, dan orang yang tidak 

dalam perjalanan. 

Di antara dalil yang dikemukakan Ibnu Hazm adalah hadis yang diriwayatkan 

dari Ibnu Juraij, ia berkata 
, , . idS"'':''.:'t..'..:.' > · ... �L ·" .. I. ili..111 ' .11J·.,. �if ,�i;�<.$"" >-1.r-r.--J.r'-"..s',.. ·C:::""""r-J. :.J-"' J-'J ...r-' 

# ,, ,, ., ,;-

"Saya mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat Jumat bersama 

para sahabatnya dalam suatu perjalanan. Beliau menyampaikan khotbah kepada 

mereka sambil berpegang pada tongkat. " 
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KEPELOPORAN PEJABAT DALAM MELAKSANAKAN 

IBADAH 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 

1975, 1 Nopember 1975, 4 Nopember 1975, 26 Januari 1976 clan tanggal 26 Februari 

1976 membahas pelbagai masalah antara lain mengenai ''Anjuran kepada Pejabat

Pejabat Pemerintah agar mempelopori kegiatan peribadatan setelah 

MEMBACA: 1. Anjuran Presiden clan Menteri Agama supaya para pejabat 

giat mempelopori kegiatan peribadatan clan sambutan 

masyarakat. 

2. Berita-berita kegiatan pembesar-pembesar di pusat clan

daerah di bidang tersebut. 

MENELAAH dan MEMBAHAS : 

Dalil-dalil Al-Qur'an clan Sunah yang menganjurkan supaya 

para pembesar (Umara) clan pemimpin masyarakat (Zu'ama) 

giat menganjurkan clan mempelopori kegiatan peribadatan 

di kalangan bawahannya khususnya clan rakyat umumnya 

disertai suri teladan dari pembesar-pembesar clan pemimpin

pemimpin itu sendiri. 

MENIMBANG : 1. Bahwa pembangunan tidak cukup di bidang materil saja 

tetapi meliputi bahkan didasari oleh pembangunan jiwa, 

hati nurani clan budi pekerti luhur. 
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2. Bahwa pembesar clan pemimpin senantiasa dijadikan ukuran

clan teladan oleh bawahannya clan rakyat banyak 



BIDANG IBADAH 

3. Bahwa sukses dan tidaknya pembangunan bergantung

pada moral dan akhlak pejabat dan bawahannya, terutama 

kesungguhan, kejujuran, dan kedisiplinan 

4. Bahwa moral dan mental yang demikian hanya dapat

berbekalkan (stabil dan konstan) bila di samping takut 

kepada hukum negara, juga berdasarkan takut dan taqwa 

kepada Allah SWT. 

5. Bahwa jika takwa dan taat itu tumbuh dengan mendalam

seperti di dalam beribadat, terutama sembahyang yang Hrna 

waktu, dengan memahami serta meresapkan arti bacaannya. 

6. Segala ibadat yang diajarkan agama Islam adalah

membersihkan hati, menenangkan dan menentram jiwa, 

menghaluskan budi, yang semuanya akan mempunyai 

efek dalam tingkah dan laku sehari-hari dalam memimpin 

jawatan, perusahaan rakyat seumumnya. 

7. Bahwa hasil dari ibadat itu adalah memperkuat kepribadian,

memperbesar jiwa, memperbesar wibawa, merapatkan dan 

memesrakan hubungan atasan dan bawahan, memperkokoh 

disiplin dan menimbulkan lebih besar simpati dan 

penghargaan terhadap atasan, sehingga kerja lancar, harta 

umat dan negara terpelihara, pembangunan sukses dan 

ketahanan nasional makin kokoh. 

MENGINGAT : 1. Dalil yang menganjurkan pejabat mempelopori peribadatan. 

a. Firman Allah : 

, .. ,,,,,,,,, ., ,,,,��I �.•1�•1jlj 

"Dan hendaklah sebagian kamu menjadi umat yang 

mengajak kepada kebajikan dan memerintahkan berbuat 

baik dan melarang mengerjakan munkar (kejahatan). 

Dan mereka itulah yang mendapat pahala (kemenangan 

dunia akhirat)." (QS. Ali-lmran [3] : 104) 
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b. Firman Allah : 

� 

"Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan 

hikmah dan nasihat yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Maha Mengetahui yang sesat dari jalan-Nya dan sangat 

mengetahui orang yang mendapat petunjuk". (QS. An

Nahl [16) : 125). 

c. Firman Allah : 

''Maka tatkala mereka lupa yang diperintahkan-Nya, kami 

selamatkan orang-orang yang melarang berbuat kejahatan 

dan Kami siksa orang-orang yang berbuat zalim dengan 

siksa yang sangat pedih disebabkan kefasikan (kejahatan) 

mereka." (QS. Al-A'raf [7) : 165). 

d. Firman Allah : 

�y�T�µ. 

"Dan takutlah kamu akan bahaya fitnah yang tidak 

menimpa hanya kepada orang-orang yang bersalah saja. 

Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Dahsyat siksa-Nya". 

(QS. An-Anfal [8] : 25) 

e. Firman Allah : 

,,,,,,,, ., ,,,.,,,,, J J-;;;""' (._-,,, ,,,, ,,,,  .,, -;;;,,,,, ., , ,,,  ,,, 

� �I I ---�ti � .iJ.ll' ;�. �• .iJ.ll -1 '...•.1...U•�� , ., � J J - 0'" , -,y.. , ,.;---' , 

"ltu (kepemimpinan, pangkat, kedudukan dan kepandaian) 

adalah karunia Allah, Ia berikan kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang 

besar". (QS. Al-Jummah [62) : 4) 



BIDANG IBADAH 

f. Firman Allah : 

.._ ,$' ,,, ,:r: ,, l ., ,, ,, ,, ,, ., .,., ,, ., , ,, c.. -... ,,, ,, ,, ,,, ., .,., ., , � I}.>- JJI ..ill :o, 4=�1..::.,j.,i IJ°J ;�
0'° 

:o, 4-,.�I Jy. 

��\iTi.,J)\f1fat L:_,

"(Allah) memberikan hikmah kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa diberikan hikmah 

maka kepadanya (pada hakikatnya) diberikan kebajikan 

yang banyak, dan tidak menyadarinya kecuali orang yang 

mempunyai akal". (QS. Al-Baqarah [2] : 269) 

g. Sabda Rasulullah SAW :

_,, ,I J O ,,_ 4 J J tJ J tJ 

. , , , J , , , 1, , L:UI • , , , J , , , (' i<' , , (' i<SfJ ,Y, _,:--J �Jr : SfJ ,Y, _,:-- � J �IJ � 

(r-1--J ($JG:...:JI olJJ) 

"Kamu semuanya pemimpin (di tempat dan bidangnya 

masing-masing) dan semua kamu akan diminta 

per tanggungjawabannya. Dan Iman (penguasa) itu 

pemimpin dan akan diminta pertanggunggungjawabannya" 

(HR Bukhari dan Muslim). 

h. Diriwayatkan dari Abu Bakar as-Shiddiq RA. Bahwa la

berkata kepada para pembesar sahabat : "Wahai orang 

orang beriman! Kamu membaca ayat Al-Qur'an ini: 

"Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu! Tidak 

menyusahkan kamu orang-orang yang sesat apabila 

kamu mendapat petunjuk (seakan-akan pemimpin tidak 

menjadi salah apabila ia pasif asal ia sendiri mendapat 

hidayat/ petunjuk)." 

Selanjutnya Abu Bakar berkata : Bahwa aku telah 

mendengar langsung Rasulullah bersabda : 
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"Bahwa manusia (pemimpin-pemimpin) apabila mereka 

melihat seorang zalim (melakukan kejahatan) lalu mereka 

tidak mengambil tindakan menghentikannya maka 

dekatlah Allah meratakan siksa dari sisi-Nya." (Hadis ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud clan Ibnu Hibban dalam 
Shahih-nya). 

1. Hadis Rasulullah SAW :

�--"Jf�110<' �fW�LbJ\' �:$_!\_l'._:i1 ►-�i1 1:0. 
,., : ,,.. J! J� !') . ., ) '-- r- ,r-' � 

(� YIJ r-1-6.J <.?J�\ olJJ) is.Lb�)� Su �:P� ') J� 

"Kewajiban atas seorang Muslim mendengar dan menaati 

perintah (pemimpinlpenguasa), yang ia suka dan benci, 

kecuali perintah berbuat maksiat maka jangan didengar 

dan ditaati." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim) 

j. Mempelopori peribadatan termasuk amal saleh. Dalam
hal ini Allah berfirman di dalam Al-Qur'an : 

,, , ,., • ., .. J ,,,, ,,, ,,. ., ' ' ., "' ' J ,,.,, , ,,. 

� UM l_,:,lb,,. C. q--½ � ft'"I ��., 

"Barang siapa beramal saleh dari golongan laki-laki atau 

perempuan maka Kami berikan kepadanya kemakmuran 

hidup yang, baik dan sesungguhnya nanti Kami balas 

dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya". (QS. 
An-Nahl [16] : 97). 

2. Jiwa dan semangat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang
menghendaki supaya setiap warga negara ikhlas beribadat 
kepada-Nya, mematuhi perintah-Nya, menghentikan 
larangan-Nya, menegakkan hukum-Nya, dan memedomani 
segala petunjuk dan ajaran-Nya. 

3. GBHN dan Pelita yang mencakup pembangunan moral,
mental dan spritual di samping pembangunan materiil. 



BIDANG IBADAH 

MEMUTUSKAN 

1. Mensyukuri dan menghargai kegiatan pembesar-pembesar negara yang sudah
ada di bidang tersebut. 

2. Menganjurkan kepada para pembesar negara, pejabat pemerintah, dan
pemimpin-pemimpin umumnya agar lebih giat mempelopori kegiatan-kegiatan 
peribadatan dengan cara-cara antara lain: 
a. Mengadakan pengajian-pengajian/kursus-kursus agama untuk pribadi,

dengan kolega di kantor, dengan keluarga di rumah, serta pengajian; 
ceramah agama buat seluruh pegawai/karyawan di kantor. 

b. Di mana mungkin mengadakan Shalat Jumat di kantor dan upacara-upacara
Hari Besar Islam, menyembelih kurban, dan mengumpulkan zakat harta/ 
fitrah oleh panitia panitia di bawah bimbingan dan pengawasannya. 

c. Menjaga pantangan-pantangan agama dan adat istiadat di kala berkunjung
ke daerah. 

d. Mengumpulkan buku-buku tentang Islam dari Bahasa Indonesia dan
asing karangan ulama-ulama dan sarjana-sarjana intelektual Islam, untuk 
perpustakaan kantor dan perpustakaan rumah. 

e. Berlangganan secara masa abonemen majalah-majalah Islam buat konsumsi
pegawai dan karyawan serta ruangan tamu kantornya. 

f. Dan lain-lain kegiatan dalam rangka pembangunan rohani yang berdasarkan
ajaran Islam bagi sekalian pemeluknya. 

Walhamdulillahi RabbWAlamin. 

Ditetapkan : Jakarta, 10 Safar 1396 H 
10 Februari 1976 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

K.H. M. Syukri Ghozali H. Amiruddin Siregar
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PIL ANTI HAID 

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah 

mengambil keputusan 

1. Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah.

2. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa

Ramadhan sebelum penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi wanita yang 

sukar menqada puasanya pada hari lain, hukumnya mubah. 

3. Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya

tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada 

pelanggaran hukum agama, hukumnya haram. 
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Ketua 

ttd 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Jakarta, 12 Januari 1979 

Sekretaris 

ttd 

K.H. M. Syukri Ghozali H. Musytari Yusuf, LA



ISTITHA'AH DALAM MELAKSANAKAN 

IBADAH HAJI 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 

1979, setelah : 

MEMBACA: Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji Departemen Agama RI, tanggal 17 Januari 1979, 

No.H/115/1979, hal permohonan fatwa tentang Istitha'ah dalam 

melakukan ibadah haji. 

MEMUTUSKAN 

MEMFATWAKAN 

I. Bahwa Keputusan Musyawarah Alim Ulama yang akan diadakan pada tahun

1975 tentang Istitha'ah yang selengkapnya berbunyi: 

"Orang Islam dianggap mampu (Istitha'ah) melaksanakan ibadah haji, apabila 

jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan 

tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga," dianggap telah cukup 

memadai. 

2. Jika terdapat calon jemaah haji yang dalam pelaksanaan Istitha'ah mengalami

kejanggalan-kejanggalan adalah dikarenakan yang bersangkutan kurang 

memperhatikan bunyi dan isi (arti) Istitha'ah itu. 

3. Perlu adanya penerangan yang saksama, guna menjelaskan pelaksanaan Istithaah,

kesehatan, pokok-pokok manasik haji dan lain-lain yang dianggap sangat perlu 

bagi calon jemaah haji. 
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4. Jika calon jemaah haji diharuskan berusia, menguasai bahasa Arab clan

menguasai sepenuhnya manasik haji, akan timbul anggapan bahwa Pemerintah 

mempersukar pelaksanaan haji. 

5. Banyak jemaah haji Indonesia setiap tahun meskipun belum seimbang dengan

jumlah penduduk (140 juta jiwa) berarti menunjukkan besarnya umat Islam 

Indonesia. 

6. Memang jemaah haji Indonesia sebagian besar terdiri dari masyarakat kampung

clan pedesaan yang sangat kurang/buta pengalaman. Jika di antara mereka 

terdapat sekadar ketidakwajaran, kejanggalan adalah merupakan hal yang 

lumrah clan tidak perlu dibesar-besarkan, malah hendaknya ditingkatkan 

bimbingannnya. 

7. Masyarakat kampung clan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak

membiasakan menyimpannya berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, 

kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan clan kebutuhan yang 

besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal mereka 

tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga. 

8. Siapa yang akan menilai tentang baik tidaknya pelaksanaannya haji Indonesia

hams mengingat segala pertimbangan sebagaimana tersebut di atas. 

9. Bagaimanapun keadaannya, masyarakat bangsa Indonesia perlu ditingkatkan

dalam segala hal. 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 4 Rabiul Awwal 1399 H 

2 Februari 1979 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

KH. M. Syukri Ghozali M. Musytari Yusuf, LA



DOA DAF'Ul BALA 

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilengkapi dengan Ketua 

Ketua clan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Juli 1979, setelah : 

MEMPERHATIKAN: Pendapat-pendapat dari peserta sidang mengenai kondisi 

clan situasi umat Islam clan bangsa Indonesia dewasa ini, 

di mana sering ditimpa musibah yang mengerikan. 

MEMUTUSKAN 

Memfatwakan clan menganjurkan kepada Umat Islam di Indonesia untuk 

Mengadakan doa "Daf'ul Bala "pada bulan suci Ramadhan tahun ini, yang dibaca 

selesai shalat lima waktu clan pada akhir Qunut shalat witir, pertengahan kedua 

bulan Ramadhan dengan membaca doa seperti terlampir bersama ini. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 11 Juli 1979 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. M. Syukri Ghozali H. Musytari Yusuf, LA
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Sidang Komisi Fatwa tersebut dihadiri oleh : 

1. Prof. Dr. Hamka

2. K.H.M. Syukri Ghozali

3. K.H. Hasan Basri

4. K.H. Abdullah Syafei

5. Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

6. O.K.H. Abdul Aziz

7. K.H. M. Syakir

8. K.H. Thorir Wijaya

9. H. Amiruddin Siregar

10. H. Musytari Yusuf LA
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DOA DAF'UL BALA 

w.:i •. -: .J, I� ��:;.. w- 1" I � 
0 

l � :..� lJ' C li1,b;.:.f. f I.£_; 01 1.;j,,.(,! u C 6,. � ,J-, � rt'� . � ) .J ) ·, : , .Y .J • 

r�1 ,p. \;�ti uuy �f c;..�1::, ti�,::, G. �(,�ti iiti, u � ,t;..; u::, � 
.�J�I 
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MIQAT HAJI DAN UMRAH (I) 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Ciawi pada tanggal 

12 Jumadil Awwal 1400 H/29Maret 1980 M, setelah : 

MEMBACA: Surat Departemen Agama Dirjen Bimas Islam No.: D-11/bd/1950, 

tanggal 8 Maret 1950. 

MENIMBANG : 1. Miqat bagi Jama'ah Haji yang datang dari Indonesia adalah 

masalah ijtihad karena mereka datang tidak melalui salah 

satu dari miqat yang ditentukan Rasulullah SAW. 
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2. Pendapat Mujtahidin tentang masalah miqat antara lain

adalah sebagai berikut: 

a. Ibnu Hajar pengarang Kitab "Tuhfah" memfatwakan

bahwa Jama'ah Haji yang datang dari arah Yaman boleh 

memulai ihram setelah tiba di Jeddah karena jarak 

Jeddah-Mekkah sama dengan jarak Yalamlam-Mekkah. 

An Nasyili Mufti Mekkah clan lain-lain sepakat dengan 

Ibnu Hajar (I'anah At-Tabilin, II, h. 303). 

b. Menurut mazhab Maliki clan Hanafi, jama'ah haji yang

melakukan dua miqat memenuhi ihramnya dari miqat 

kedua tanpa membayar dam (Fiqh' ala al-Mazahib al

Arba'ah, hal.640). 

c. Menurut Ibnu Hazm, jemaah haji yang tidak melalui

salah satu miqat boleh ihram dari mana dia suka, baik 

di darat maupun di laut (Fiqh as-Sunnah, I, hal. 658). 



BIDANG IBADAH 

MEMUTUSKAN 

Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan 

Ulama Ulama terkemuka Kerajaan Saudi Arabia di Taif No. :73 tanggal 21 Syawal 

1399 H, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut : 

I. Jemaah haji Indonesia baik melalui laut atau udara boleh memulai ihramnya

dari Jeddah, tanpa wajib membayar dam. 

2. Jamaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan lebih dahulu ke

Madinah akan memulai ihramnya dari Zulhulaifah (Bir Ali). 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 12 Jumadil Awal 1400 H 

29 Maret 1980 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. M. Syukri Ghozali H. Musytari Yusuf, LA
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SHALAT DAN PUASA DI DAERAH YANG WAKTU SIANG 

DAN MALAMNYA TIDAK SEIMBANG 

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajah 

1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1980 M, 

MEMUTUSKAN 

MEMFATWAKAN 

Bahwa waktu ibadah shalat clan puasa di daerah yang malam clan siangnya 

tidak seimbang disesuaikan dengan waktu daerah mu'tadilah (seimbang terdekat). 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan: Jakarta, 17 Rajah 1400 H 

1 Juni 1980M 

DEWAN PIMPINAN/ 

MUSYAWARAH NASIONAL II 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. M. Syukri Ghozali H. Musytari Yusuf, LA



PENENTUAN AWAL RAMADHAN, 

AWAL SYAWAL / IDUL FITRI DAN 

AWAL ZULHIJJAH / IDUL ADHA 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II 

· Tahun 1980. 

MEMUTUSKAN 

MEMFATWAKAN 

1. Mengenai penetapan awal Ramadhan clan Awai Syawal / Idul Fitri di kalangan

fukaha terdapat dua aliran, yaitu pertama aliran yang berpegang pada matla' 

(tempat terbitnya fajar clan terbenamnya matahari). Aliran ini ditokohi oleh 

Imam Syafi'i clan kedua aliran yang tidak perpegang ada matla' (jumhur fuqaha). 

Untuk mewujudkan ukhuwwah Islamiyah, Komisi Fatwa MUI mengambil 

kesimpulan agar dalam penetapan awal Ramadhan clan awal Syawal / Idul 

Fitri berpedoman pada pendapat jumhur, sehingga rukyat yang terjadi di suatu 

negara Islam dapat diberlakukan secara internasional (berlaku bagi negara

negara Islam yang lain). Hal ini memerlukan kesempatan untuk membentuk 

lembaga yang berstatus sebagai "Qadi Internasional" yang dipatuhi oleh seluruh 

negara-negara Islam. Sebelum itu, berlakulah ketetapan pemerintah masing

masing. 

2. Berbeda dengan masalah penetapan awal Rarnadhan dan awal Syawal / Idul

Fitri ialah masalah penetapan awal bulan Zulhijjah/Idul Adha. Dalam hal 

ini berlaku dengan matla' masing-masing negara. Dalam hal ini ulama telah 
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konsesus. Dengan demikian, Indonesia dalam melakukan shalat Idul Adha 

tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda matla'nya. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 27 Juli 1980 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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MIQAT HAJI DAN UMRAH (II) 

Komisi Fatwa Majelis Ularna Indonesia dalam sidangnya di Jakarta tanggal 17 

clan 19 Zulqa'idah 1401/16 September 1981, setelah: 

MEMBACA: 1. Surat Direktorat Pembinaan Haji, Direktorat Jenderal 

Bimas Islam clan Urusan Haji, Departemen Agama RI 

No.D.V/2/4182/1981, tanggal 10 September 1981. 

2. Fatwa Majelis Ularna Indonesia tentang Miqat Haji/Umrah

tanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret 1980 M. 

MEMPERHATIKAN 

l. Fotokopi teleks Atase Haji KBRI Jeddah tersebut, memberi

penjelasan mengenai Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" 

sebagai berikut 

AA. LETAKNYA DI ARAH UTARA KE JALAN 

MADINAH KMA TIDAK DI ANTARA KOTA 

JEDDAH DENGAN MEKKAH TTK. 

BB. JARAKNYA 32 KM TTK. 

CC. TIDAK SEDIKIT PUN MENGURANGI JARAK

ANTARA JEDDAH MEKKAH TIEKBHS. 

2 .  Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 September 

1981 antara Direktur Pembinaan Haji Indonesia (Drs. H. 

Husein Segaf, MA) dengan Staf Atase Haji Jeddah (Marian) 

menegaskan bahwa jarak antara Pelabuhan Udara "King 

Abdul Aziz" dengan Mekkah adalah Paling kurang 85 Km. 
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MENIMBANG : l. Digunakan Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" oleh Jama'ah 

Haji dari Indonesia sebagai pengganti Pelabuhan Udara 

Jeddah mendorong untuk meninjau kembali fatwa Majelis 

Ulama Indonesia tersebut di atas. 

2. Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 September 1981

antara direktur Pembinaan Haji Jeddah (Drs. H. Husein Segaf 

MA) dengan staf Atase Haji Jeddah (Marian) menegaskan 

bahwa jarak antara pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" 

dengan Mekkah adalah 85 km dapat dijadikan pegangan. 

MENGINGAT: Bab II Pasal 4 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia tentang 

Tugas Pokok Majelis Ulama Indonesia. 

MEMUTUSKAN 

1. Tidak mengubah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Jumadil Awal 1400

H/29 Maret 1980 M tentang Sahnya Jeddah sebagai Miqat. 

2. Atas dasar tersebut di atas Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" juga sah sebagai

Miqat. 

3. Boleh melakukan Ihram sebelum Miqat. Bagi yang melakukan Ihram dari

Indonesia hendaknya memelihara kesehatan dan menjauhi larangan-larangan 

Ihram. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 20 Zulqaiaah 1404 H 

19 September 1981 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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TALAK TIGA SEKALIGUS 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapatnya tanggal 27 Dzulhijjah 

1402 H, bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 1981 M setelah : 

MEMBACA: Permintaan tertulis dari Direktorat Urusan Agama Islam, 

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D 

II/02/4468/1981 tanggal 22 September 1981 tentang masalah 

Talak Tiga Sekaligus. 

MENIMBANG : 1. Pendapat Jumhur Sahabat dan Tabi'in serta Imam Mazhab 

al-Arba'ah bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Ibnu Hazm 

dari Mazhab Zahiri juga berpendapat demikian. 

MEMBACA: 

2. Pendapat Thawus, Mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah, dan

Ahlu az-Zahir, talak tiga sekaligus jatuh satu. 

3. Dilihat dari segi dalil, pendapat yang pertama lebih kuat.

4. Di Indonesia sudah berlaku UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, di mana putus perkawinan dengan talak dan 

tata cara talak bagi yang beragama Islam sudah diatur pada 

Pasal 10 Jo 31 UU tersebut dan Pasal 14/sd 18 PP No. 

9/1975. 

UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No.9/1975, jika dilaksanakan 

dengan baik tidak akan terjadi lagi talak tiga sekaligus di 

Indonesia. 
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MEMU TUSKAN 

Berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia berpendapat 

I. Harus diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya kasus talak tiga sekaligus

jangan sampai terjadi lagi. 

2. Untuk mencapai maksud tersebut di atas ialah dengan melaksanakan UU No.

1/1977 dan PP No. 9/1975. 

3. Peranan Pengadilan Agama sangat menentukan bagi tercapainya maksud itu.

4. Kecuali itu, penyuluhan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan

Pelaksanaannya bagi masyarakat harus dilaksanakan secara sungguh. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 27 Dzulhijah 1402 H 

24 Oktober 1981 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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IDDAH WAFAT 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 

19 Shafar 1402 H., bertepatan dengan tanggal 16 Desember 1981, setelah : 

MEMBACA: 1. Surat Direktur Pembinaan Urusan Haji Direktorat Jenderal 

Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI. 

2. Surat Permohonan dari Sdr. H.A. Chalil Chamid.

MEMPERHATIKAN 

1. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 240 :

,. ,., . "' , "' ,, "' .  ,,,, . � ,. � J'_;,.; � �I J � � J � t,U:.. W�r lJ� �Ir� 

('\ t.:o_;JI) � .,f m1J 

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan 
meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, 
(yaitu) diberi nafkah hingga setahuti lamanya dengan tidak 
disuruh pindah ( dari rumahnya). Akan tetapi, jika mereka 
pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau 
waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat 
yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah [2] : 240). 
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2. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234 :

"Orang-orang yang mening gal dunia di  antaramu 

dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) 

menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap 

diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat." (QS. Al-Baqarah [2] : 23.4).

3. Kesepakatan ulama tentang kewajiban wanita yang

menjalankan iddah wafat untuk melakukan iddah dalam 

bentuk tidak berhias. 

4. Khilafiyah (perbedaan pendapat) yang terjadi di kalangan

ulama tentang wanita yang sedang menjalankan iddah wafat 

untuk meninggalkan rumah kediamannya pada malam 

hari (menginap) di luar tempat kediamannya, di mana 

pendapat jumhur Ulama tidak membolehkan meskipun 

untuk melakukan ibadah haji, sedangkan sebagian ulama, 

yang dipelopori oleh Ibnu Hazm, membolehkan. 

MENIMBANG : Bahwa untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga 

suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan 

dan keluarga besarnya, masalah kebolehan wanita yang sedang 

menjalankan iddah wafat untuk melakukan ibadah haji, komisi 

fatwa memandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap 

masalah tersebut 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : 1. Kebolehan wanita yang berada dalam iddah wafat untuk 

meninggalkan rumah kediamannya pada malam hari adalah 

masalah khilafiyah. 
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2. Memilih pendapat Jumhur Ulama tentang ketidakbolehan

wanita dalam menjalankan iddah wafat meninggalkan rumah 

kediamannya pada malam hari, meskipun untuk melakukan 

ibadah haji. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 19 Shafar 1402 H 

16 Desember 1981 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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MABIT DI MUZDALIFAH 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 2 

Rabi'ul Awwal 1402 H yang bertepatan degan tanggal 29 Desember 1981 M, setelah: 

MEMBACA: Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan 

Haji. 

MEMPERHATIKAN 
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1. Hadis Nabi dari Abdullah Maula Asma, Artinya;

,, o ,,,_ ,,, ,, ,, J t! fl' ,,, ,, oJ ,,, o ,,, • 

yli- �;;; ti �li � �G � U � �I yli- � � ti 
,,, J .,, • o ,,, J ,,, ,, ,,, oJ ..- o 

�;;;_;.JI:.:..;.� J;-. l�':.:J �ti l_h.i�l.t �li �..:.Ji�\ 
.. ,,, ,, -

f 
,, .�,; • - ,, 

� :U UI t,;( (:. �GA IS 1'.I � t',I �. j :.�� ... 11 � ;. �;,.-• J .'i-' �r .,,.c_-:-- J
, , ' , f " ,, " "' - ,,, " ,". ,,,.,,,.
•. �\;.II<,)� :c- � ;.u, I'� .J.ll J , , <,)\��·IS �\j
� , � J ,. � , .,.,. ) : ,.,,., • 

(($Jl,.yl o\JJ) 

"Bahwa ia tiba di Muzdalifah, maka ia sembahyang, kemudian 
ia bertanya, wahai anakku apakah sudah terbenam bulan 
(bulan pada malam 10 Zulhijjah)? Aku menjawab : belum, 
maka ia sembahyang lagi, kemudian ia menanyakan lagi, 
wahai anakku, sudah terbenam bulan, aku jawab sudah. 
Ia berkata : Mari berangkat, maka bertolaklah kami dari 
Muzdalifah sehingga kami melempar Jumrah Aqabah, 



BIDANG IBADAH 

kemudian ia kembali dan sembahyang Subuh di tempatnya, 

maka aku katakan kepadanya : Ini kita sudah mendahului 

berangkat dari Muzdalifah. Ia menjawah : wahai anakku, 

bahwa Rasulullah SAW mengizinkan bagi wanita-wanita. 

2. Syarah al-Muhazzab, karya Imam Nawawi, Juz I, hal 138

139. 

''Dan ini yang kami sebut wajib membayar dam bagi yang 

meninggalkan Mabit di Muzdalifah adalah orang yang 

meninggalkannya dengan tidak ada keuzuran." 

3. Syarah al-Muhazzab, juz 8, halalaman 105 dan Nail al-Autar,

juz 5 halaman 66, Riwayat Abu Daud, Turmizi, Ibnu Majah 

dan lain-lainnya. 

, , , ,, ,. , , , ,, , , , , �J � ;Ji :.W I�� j1 � � �� Ji'_, :U'_, t'� �

(!'""" pi:, J .\>.-\.., 01\J 1$l.. _;;JIJ � Jb y.i) � 

Dari Urwah bin Madris bin Aus Atho>ir ashabi berkata : 

Aku datangi Rasulullah SAW di Muzdalifah ketika beliau 

keluar sembahyang maka aku berkata : wahai Rasulullah 

aku datang dari Gunung Tha'yi aku Lelah dari perjalanan 

dan lemah badanku, demi Allah aku tidak meninggalkan 

dari sebuah gunung kecuali aku berhenti padanya. Apakah 

sah hajiku? 
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Berkata Rasulullah SAW: barang siapa menghadiri shalat 

kami (Subuh) ini dan Wukuf bersama keluarga kami hingga 

kami berangkat dari sini, dan ia sudah melakukan wukuf di 

Arafah sebelum itu malam atau siang maka sempurnalah 

hajinya dan selesailah ibadahnya. 

MENIMBANG : Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji setiap tahun, 

memandang perlu melakukan pembahasan dalam masalah mabit 

di Muzdalifah. 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, kecuali orang yang 

mendapat udzur. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 2 Rabi'ul Awai 1402 H 

29 Desember 1981 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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MABIT DI MINA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 2 

Rabi'ul Awwal 1402 H yang bertepatan degan tanggal 29 Desember 1981 M, setelah: 

MEMBACA: Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan 

Haji. 

MEMPERHATIKAN 

I. Syarah al-Muhazzab, Juz 8 hal. 188 dan Nail al-Authar Juz

5 hal. 91: 

Ji\ ,fa-�\ J�:) 0�k.1 ��Ji�::; d�I jf ��I.; 

j 0:,ti �li..., 1:J •. � ' 1\J � � �/ -. L ,ws;.
, , ,. , '!"'. � � '5:,. : -�- r-J • 

(4/ )J.llJ 0½-""" ..:,ilJ t1--- olJJ) 

"Dari Ibnu Umar : Bahwa Abbas bin Abdul Mutthalib 

mohon izin dari Rasulullah SAW untuk dapat bermalam di 

Mekkah pada seluruh malam Mina, karena ia melayani air 

bagi jemaah haji, maka Nabi SAW memperkenankannya". 

(HR Muslim, Ibnu Hibban & ad-Darimi) 

2. Nail al-Autar, juz 5 hal. 92, dan Syarah al-Muhazzab Juz 8

hal. 188. 
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:�!�� r-1---J "-# 11 J4> �\ J;.� �f �� J. �� :;-

� •. • f �\ 0 ,. , �: � f11 ,. , ::, ,. , � •. , .s' !°'i1 . l.'j\
, . ,X J .,... .I- t' : i y. .,... .I- � d' , � ;.) ':!:: 

It
,, 

,, ,, , 0 iJ 

(..lA'-i o\J.J) !JI iY. Jy°;? ��I �I 

"Dari Ashim bin Ady: Bahwasannya Rasulullah SAW 

memudahkan bagi pengembala unta dapat bermalam di luar 

Mina, mereka melontar esok harinya dan berikutnya untuk 

dua hari dan kemudian mereka melontar pada hari Najar." 

(HR Ahmad) 

3. Syarah al-Muhazzab, juz 8 hal. 190:

d�lc. ,,, (,, - "t {i•- ��I •. • ,; '• _'.� ir;r:- '-,..I' :SJ�\ !.Jj ('T j_,.,... (.)""_,.-:..-,I 

"Dan termasuk dalam golongan orang-orang yang uzur ialah 

orang yang takut hilang hartanya kalau ia menginap di Mina, 

atau ia takut bahaya dirinya, atau ia sakit yang sukar baginya 

menginap di Mina, atau ada orang yang sakit yang harus 

ia mengurusinya, atau ia mencari budak yang hilang, atau 

ia sibuk dengan urusan lain yang ia khawatir tidak akan 

terkejar lagi kalau ia mabit di Mina, maka di sini ada dua 

pendapat. Yang Sahih diperbolehkan bagi mereka tersebut 

di atas meninggalkan mabit di Mina dan tidak diwajibkan 

membayar sesuatu." 

MENIMBANG : Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji setiap tahun, 

memandang perlu melakukan pembahasan dalam masalah mabit 

di Mina. 
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Menetapkan : 

BIDANG IBADAH 

MEMUTUSKAN 

Mabit di Mina hukumnya wajib, kecuali orang yang mendapat udzur. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 2 Rabi'ul Awal 1402 H 

29 Desember 1981 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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INTENSIFIKASI PELAKSANAAN ZAKAT 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul 

Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, setelah : 

MEMBACA: Surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji, Departemen Agama RJ. Jakarta. 

MEMPERHATIKAN 

162 

1. Al-Qur'an Surah An-Nur : 56

�;.;:_J � J.?,;11.,!J,t, ilS'4'}11.,.�J i�I 1;.l, 

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah 

kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat." 

2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291 :

.Jll J_,....,J-'.)lS' " Ju OJ:l� y.i '->j)) ( olSJI yTJo")L.a.ll wb)
i")L.�IL..JllJ_,....,)iJWj:►.JetUUL►.iJ:!..:.,l��J�.Jl� 

'5.) .f J�fo1;;")L.a.)1 r _Ii°'.,�� !J _r!J� Jl» 1¥ 01 i ")L. �1 Ju 
.Jll J_,....,J JW J>--Jl.r..:>1 {J�J�i �J �J.,.ill olSyl 
.Jll J_,....,JJW �l_,.1- rl9J>--)I �\.,.:>J �J �.Jll� 

11 �.) v"L:J\ � ►L►. Jp>.-1..U � J � .Jll � 
"(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah 

meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk 

datang seorang laki-laki berkata : 'Hai Rasulullah! Apakah Islam 

itu? Beliau menjawab: 'Islam adalah engkau menyembah Allah 

dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, 
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membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan 

Ramadhan'. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). 

Rasulullah SAW berkata: 'Lihatlah laki-laki itu!' Mereka (para 

sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata: 

'Itu adalah fibril, datang mengajari manusia agama mereka'." 

(HR. Al-Bukhari clan Muslim) 

3. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri :

a. Buah-buahan clan biji-bijian yang dapat dijadikan

makanan pokok serta dapat disimpan. 
, , , , • •'f 

' $ ,. t 

". W-- �I' ". .) -. L. ...Js, .:i,)\ I -- .ill\ J '' "\ r..r'.f""-! . , r..r'.f""-! r-J . <.S""" , Y"'J..,. 

Rasulullah SAW menyuruh mengeringkan anggur sebagaimana 

mengeringkan kurma, maka diambil zakat karma itu berupa 

tamar" (HR Abu Dawud; lihat Nailul Authar, juz 4 haL 161-162) 

Dari Abi Burdah, dari Abi Musa clan Mu'az bin Jabal: 

�f c:J.;ti �I J� 1:6:;1 t1-J 4.#- .illl .j-<, �\ J�� jf 

�i �� � �l ii�, ,�� � Jli1 ,�� ;.i ::.r-d1 1J:;
, , , 

dLI\ �, • �\\' , ....... :/.1( �I' J,
0

/;.II :a,;,"' �i J�
(� JJ) /""" J ... / J , , J ., , .J , 
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"Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus keduanya ke Yaman 

untuk mengajari manusia masalah-masalah mereka. Nabi 

memerintahkan mereka agar jangan mengambil zakat kecuali 

dari empat macam: gandum, jelai, tamar, dan zabib". (HR 

al-Baihaqi). Berkata al-Baihaqi, periwayatnya adalah orang 

terpercaya clan bersambung. Dikatakan juga demikian oleh 

Ibnu Hajar. Lihat Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 191). 

Imam Malik clan asy-Syafi.'i mengajukan hujah bahwa di 

dalam perkataan kedua orang itu "sesungguhnya tidak 

ada zakat selain kurma clan anggur dari pepohonan 

clan tidak ada zakat dari kacang-kacangan kecuali yang 

menjadi pokok makanan clan disimpan; clan tak ada 

zakat pada buah-buahan dan sayur-sayuran" karena 

baik nash maupun ijma' dalam menunjukkan wajibnya 

zakat pada gandum, jelai, korma, clan zabib': 
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Dan setiap macam itu adalah pokok makanan yang 

dapat disimpan lalu mereka memasukkan setiap apa yang 

termasuk dalam artinya, karena sifatnya sebagai bahan 

pokok makanan dan dapat disimpan. Kedua imam itu 

tidak melihat di dalam pepohonan sebagai makanan 

pokok yang dapat disimpan kecuali kurma dan zabib. 

Dan tidak memiliki lihat selain keduanya dari buah

buahan. (Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 201). 

Adapun dalil jumhur, diantaranya Imam Malik, Imam 

Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa 

sesungguhnya buah-buahan dan sayur-sayuran tidak 

ada zakat padanya adalah nyata, karena sayur-sayuran 

itu banyak di Madinah sedang buah-buahan banyak di 

Thaif, tak ada khabar (hadis) dari Rasulullah SAW atau 

salah seorang dari sahabatnya bahwa beliau mengambil 

zakat daripadanya (Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 202). 

b. Binatang ternak gembala: unta, kerbau, sapi, kambing,

dan biri-biri. 

Dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW : "Tidak 

diwajibkan bagi kaum muslimin zakat pada hamba 

sahaya dan kudanya." (HR. Al-Jama'ah) 

4. Kitab I'anah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

"Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil ?.akat bagian fakir 

atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing 

fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi 

modal dagangyang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna 

hidup; bila ia biasal dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya.. 

Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah 

yang mencukupi seumur galib (63 tahun). 

Kata-kata 'diberi jumlah yang mencukupi unruk seumur galib' 

bukan maksudnya diberi z.akat sebanyak unrukhidup sarnpai umur 

galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) 

dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian 
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itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak 

sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu. 

5. Kitab Fiqih as-Sunnah, Jilid 1 hal. 407:

"Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang 

sesuai dengan keadaanya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh 

ilmu Syara' dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha 

menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena 

menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifaya (keperluan 

orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya)." 

6. Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 1 hal. 394:

"Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalatn membagi ?akat 

untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan 

mengirim mereka ke negara-mgara non-Islam. Hal itu dita.ngani oleh 

organisasi-organisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan 

bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan 

non-Islam dalam usaha penyiamn agama mereka. 

Termasuk dalam kategori sabililah membiayai madrasah-madrasah 

guna ilmu syariat dan lainnya yang memang diperlukan guna 

maslahat umum. Dalam keadaan sikrang ini para guru madrasah 

boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah 

ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain:' 

7. Benar, dana zakat itu hak syakhsiyah; akan tetapi, bagian

sabilillah dan alqarim ada yang membolehkan ditasarufkan 

guna keperluan pembangunan. Dalam kitab Fiqh as-Sunnah 

jilid 1 hal. 394 dikemukakan : 

"dalam ta/sir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat 

dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, 

menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan 

makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi 

untuk semua tidak ada persediaan lain. 

Dalam persoalan sabilillah ini ter<:akup segenap mas/ahat-mas/ahat 

umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. 

Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan 

seperti pembelian senjata, persediaan makan angkatan 

bersenjata, alat-alat angkutan, dan alat-alat .perlengkapan 

tentara. T ermasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah 
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mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan 

umm, membuka jalan jalan yang kuat dan baik, memasang 

telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang 

dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian." 

MENIMBANG : Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai zakat 

jasa atau gaji pegawai dan sejenisnya. 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN 

1. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai

nisab dan haul. 

2. Yang berhak menerima zakat hanya delapan ashnaf yang

tersebut dalam Al-Qur'an pada surah At-Taubah ayat 60. 

Apabila salah satu ashnaf tidak ada, bagiannya diberikan 

kepada ashnaf yang ada. 

3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang

tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta 

atas nama infaq atau shadaqah. 

4. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri,

untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat 

Islam menurut kemampuannya. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 1 Rabi'ul Akhir 1402 H 

26 Januari 1982 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA

166 



MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN 

PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM 

Komisi Fatwa Majelis Ulruna Indonesia dalrun sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul 

Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah : 

MEMBACA: Surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran "YARSI" Jakarta. 

MEMPERHATIKAN: 

1. Al-Qur'an Surah An-Nur: 56

�;.;..') � J;..;11�t i�;II ly�J �I l�t 
"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah 

kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat." 

2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291 : 

� �I J:,:.J 0l5' " Jli �fl; ) s>JJJ (�15'') ?J �Li:aJ1 l�fJ) 
jli rU:..)'1 � �1 J�J ¼ J\ii J,-� �t;,t t:..!� (J;. �l� �J � 11

�ts";1, ��JG �-p1 �Li:aJ, �J � � !l ?J '1'., 1, :.;.; �f r� '.:i' 
� 1"1 j.., �I J�� Jlli j..jl �jf � ��J � r°J.aiJ i.:;:,j�I 
� 1, J.., ;»1 j�� Jill � ,:,;. � �)! � ,:,�� �J 

, 
, 
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"(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah 

meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang 

duduk datang serorang [aki-laki berkata: 'Hai Rasulullah! 

Apakah Islam itu? Beliau menjawab: 'Islam adalah engkau 

menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan 

shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan 

berpuasa pada bulan Ramadhan'. Kemudian laki-laki itu 

membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata: 'Lihatlah laki

laki itu!' Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; 

lalu Rasulullah berkata:'Itu adalah fibril, datang mengajari 

manusia agama mereka'." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

3. Kitab al-Baijuri, jilid 1 hal. 292:

"Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang 

mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian 

masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli 

tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan 

hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara 

agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa 

menerimakan barang zakatnya) sebagaimana ha[ itu terjadi 

pada petugas perang. 

Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat 

bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat 

guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang 

pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan 

baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu 

cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal)." 

4. Kitab I'anah at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

"Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat 

bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. 

Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila 

ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan 

keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat 

bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak 

dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi 
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seumur galib (63 tahun)." 

Kata-kata 'diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib' 
bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai 
umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian 
itu diputar) clan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, 
zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) 
atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara 
tanah atau ternak itu. 

5. Kitab Fiqh as-Sunnah, Jilid 1 hal. 407 : 
1·.A��- �::".� �1�1 ,.Jb..i '•'!� --...:.s 1;.. -� .,, : J •�11 Jlii..r-:r--' , , ,, . � . (.$""" J Y J I.$ Jr 
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"Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang 

sesuai dengan keadaanya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh 

ilmu Syara> dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha 

menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena 

menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kif ayah (keperluan 

orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya)." 

6. Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 1 hal. 394:

,�••,11 •i�i1, 1:..:J1 1;.,�\,w\:.a_j,;",' ·•� ', r ·'US'.JI�
,.,..,-, r.,.....,,, <!"� ,...r ,., ..r -) �- r ✓, J -

�:U. :,:j::.� r-:'.. l.'..� :O�I o.ii _;J· -��\ w:,..J1.., i,.� C.... � i:.
,, ��,, ,,,,, ",;}.,. .,,, ...,1···· ,, J-.,.1 

. . 

"Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam 

membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan 

propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara 

non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam, 
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yang teratur tertib dengan menyediakan bekal!sangu yang 

cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non

Islam dalam usaha penyiaran agama mereka. 

Termasuk dalam kategori sabililah membiayai madrasah

madrasah guna ilmu syariat dan lainnya yang memang 

diperlukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekarang ini 

para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan 

tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian 

mereka tidak dapat bekerja lain." 

7. Benar, dana zakat itu hak syakhsiyah; akan tetapi, bagian

sabililah dan al-gharim ada yang membolehkan ditasarufkan 

guna keperluan pembangunan. Dalam kitab Fiqh as-Sunnah 

jilid 1 hal. 394 dikemukakan : 
... • ,. ,.. ,, ,, ... ,,,_ 0 Q 
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"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat 

dari bagian sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, 

menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan 

makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi 

untuk semua tidak ada persediaan lain. 

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat

maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal 

agama dan negara ... 

Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah membangun 
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rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan 

umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, 

membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer 

(bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal 

penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk 

pertahanan)." 

MENIMBANG : Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai 

tasarufnya. 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: 1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat 

produktif. 

2. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna

keperluan maslahah'ammah (kepentingan umum). 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 8 Rabi'ul Akhir 1402 H 

2 Februari 1982 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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QIRA'AT SAB'AH 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 17 

Jumadil Awal 1403 H, bertepatan dengan tanggal 2 Maret 1983, setelah : 

MEMBACA: Surat dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) 

Tingkat Nasional No. 53/LPTQ-NAS/IU'83 tanggal 5 Februari 

1983 tentang Qira'at Sab'ah. 

MEMPERHATIKAN 

1. Pendapat-pendapat yang berkembang dari peserta sidang.

2. Keputusan Muktamar Majma'ul Buhus yang berlangsung di

Kairo (terlampir). 

MENIMBANG : 1. Bahwa Qira'at Sab'ah adalah suatu ilmu sebagai halnya 

Ilmu Tajwid yang oleh karenanya perlu dikembangkan 

di Indonesia ini karena termasuk dalam tujuan dari 

pengembangan Tilawatil Qur'an yang menjadi tugas LPTQ. 
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2. Bahwa LPTQ selaku lembaga pendorong pemuda-pemudi

Islam dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang 

pembacaan Al-Qur'an dipandang perlu menyambut dan 

melaksanakan keputusan Muktamar Majma'ul Buhus 

tersebut. 
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MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : 1. Qira'at Sab'ah adalah sebagian ilmu dari Ulum al-Qur'an yang 

wajib diperkembangkan dan dipertahankan eksistensinya. 

2. Membaca Qira'at Sab'ah dilakukan pada tempat-tempat yang

wajar oleh pembaca yang berijazah (yang berlajar dari ahli 

Qira'at). 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 17 Tumadil Awal 1403 H 

2 Maret 1983 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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SHALAT DALAM SATU MASJID BERTINGKAT 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 16 

Ramadhan 1403 H., bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983, setelah : 

MEMBACA: Surat permintaan pengurus Masjid Mubasyirin tanggal 7 

Ramadhan 1403 H/ 18 Juni 1983 M, yang berisi laporan tentang 

adanya pendapat sebagian jamaah dari masjid tersebut perihal 

tidak sahnya shalat makmum di tingkat atas masjid tersebut 

sehingga terjadi shalat Tarawih dilakukan oleh dua imam, yaitu 

bagian atas mempunyai imam tersendiri dan bagian bawah pun 

demikian. 

MEMPERHATIKAN: 

174 

1. Kitab Syarah Muhadzab ( al-Majmu ), karangan Imam Nawawi

(Misr : Matha' al-Imam, t.th) juz 4, halaman 197. 
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"Posisi imam dan makmum (ketika shalat jamaah) ada 

tiga kondisi, pertama, keduanya berada di dalam masjid 

maka sah berjamaah dalam kondisi ini, baik jarak antara 

imam dan makmum dekat maupun jauh karena besarnya 

masjid misalnya; baik juga bangunannya menyatu maupun 

berbeda seperti bagian tengah masjid dan shuffahnya (tempat 

yang diberi atap deket masjid), serta basement (bangunan 

di bawah tanah), bagian atas halaman, dan menara yang 

merupakan bagian dari masjid. Sah shalat dalam setiap 

kondisi ini apabila ia dapat mengetahui shalatnya imam 

dan tidak mendahuluinya. Baik ia berada lebih atas maupun 

lebih bawah, tidak ada beda. Hal ini adalah ijmak:" 

"Dalam kondisi pilihan hendaknya imam dan makmum 

sejajar. Akan tetapi, seandainya mereka lebih tinggi atau lebih 

rendah posisinya. Shalat tersebut, baik bagi imam maupun 

makmum tidak rusak. Tidak apa-apa jika makmum shalat 

di bagian atas masjid sementara imam di dalam masjid 

dengan syarat makmum dapat mendengar suara imam atau 

dapat melihat sebagian orang yang di belakang imam" 

2. Kitab Al-Umm, karangan Imam Syafi'i, Juz 1 halaman 152.

Kedua kitab tersebut menjelaskan tentang sahnya shalat 

ma'mum di atas menara masjid yang imamnya di masjid. 

Hal mana menunjukkan bahwa perbedaan ruang /tingkat di 

dalam masjid dianggap kesatuan selama gerak imam dapat 

diketahui. 
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MENIMBANG : 1. Bahwa perbedaan pendapat yang sering kali terjadi akan 

menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. 

2. Bahwa membiarkan kejadian tersebut berlarut-larut dapat

mengganggu ketentraman masyarakat pada umumnya. 

3. Bahwa Majelis Ulama Indonesia perlu membuat keputusan

mengenai hal yang berhubungan dengan masalah ini. 

MEMUTUSKAN 

MENFATWAKAN : 

Shalat dalam satu masjid yang bertingkat dilakukan dengan satu 

imam adalah boleh dan sah dengan syarat ada tangga dan gerak 

gerik imam dapat diketahui oleh makmum, baik dengan mata 

ataupun dengan pendengaran. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 16 Ramadhan 1403 H 

27 Juni 1983 M 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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IBADAH HAJI HANYA SEKALI SEUMUR HIDUP 

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 

1404/Maret 1984 merekomendasikan tentang kewajiban Ibadah Haji sebagai berikut : 

Umat Islam hendaknya memahami betapa besar dan luas masalah yang 

dihadapi oleh pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah RI dalam usaha melayani 

dan menyediakan kemudahan bagi kepentingan jamaah haji yang jumlahnya tiap 

tahun semakin besar yang harus dijalani dalam waktu yang bersamaan dan dalam 

lingkungan alamiah yang sangat terbatas. 

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada Umat Islam 

Indonesia yang sudah melaksanakan haji untuk : 

1. Menghayati bahwa ibadah haji itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan

dengan syarat istitha'ah dalam arti yang luas. 

2. Memberi kesempatan pada mereka yang belum menunaikan ibadah haji terutama

kepada keluarga yang belum haji. 

3. Kepada umat Islam yang sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji akan

lebih bermanfaat bila dana yang tersedia itu disalurkan untuk amal/jariyah 

yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umum di samping mendapat pahala 

yang terns mengalir bagi yang melaksanakannya. 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M 

4 Jumadil Akhir 1404 H 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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PEMBERIAN ZAKAT UNTUK BEASISWA 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah 

MEMPERHATIKAN 

1. Penjelasan Menteri Pendidikan clan Kebudayaan RI Prod.

DR. Ing. Wardiman Djojonegoro clan Ketua Umum Majelis 

Ulama Indonesia K.H. Hasan Basri pada hari Kamis tanggal 

25 Januari 1996. 

2. Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia tanggal

13 Februari 1996. 

MENGINGAT : 1. Al-Qur'an clan Sunah Rasulullah SAW. 

2. Pedoman Dasar clan Pedoman Rumah Tangga, serta Program

Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995 2000. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk 

beasiswa sebagaimana terlampir pada Surat Fatwa ini. 
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Ditetapkan : Jakarta, 29 Rarnadhan 1416H 

19 Februari 1996 M 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Urnurn Sekretaris Urnurn 

ttd ttd 

K.H. Hasan Basri Drs. H.A. Nazri Adlani 
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LAMPIRAN SURAT FATWA MAJELI S ULAMA INDONESIA 

Tentang 

Pemberian Zakat Untuk Beasiswa 

Nomor Kep.-120/MU/11/1996 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa 

pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 

Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, 

bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu: 

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya 

pemberian beasiswa? 

Sehubungan dengan masalah tersebut sidang merumuskan sebagai berikut 

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk 

beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah, yaitu 

bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surah At-Taubah 

ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fl sabilillah menurut sebagian ulama fikih 

dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umurn': Oleh karena itu, 

berlakulah qaidah ushuliyah 

• 
J 

J 1 � J • J � i1 :.,
�rs- .s- i.r- �

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslirn, 

penerirna zakat beasiswa, hendaknya : 

1. Berprestasi akademik.

2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.

3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Ditetapkan : Jakarta, 29 Ramadhan 1416 H 

19 Februari 1996 M 

Ketua Umum Ketua Komisi Fatwa 

ttd ttd 

KH. Hasan Basri Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML 
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MIQAT MAKANI 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya hari Sabtu, 

4 Mei 1996, setelah 

MEMBACA: 1. Surat dari Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen 

Agama RI No.D/Hj.00/2246/1996, tanggal 26 April 1996 

tentang usul perbaikan Fatwa MUI tentang ketentuan Miqat 

Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia. 

2. Surat dari H.H. Syukron Makmun tentang pendapat tertulis

kepada Sidang Komisi yang berkenaan dengan masalah 

Miqat Makani tersebut. 

3. Pendapat Al-Marhum Syekh Yasin Al-Fadani.

MEMPERHATIKAN 

Pendapat, saran dan uraian yang disampaikan oleh para peserta 

sidang dalam pembahasan masalah tersebut. 

BERPENDAPAT: 1. Karena Jama'ah Haji Indonesia yang akan langsung ke 

Mekkah tidak melalui salah satu dari Miqat Makani yang 

telah ditentukan Rasulullah, Komisi berpendapat bahwa 

masalah Miqat bagi mereka termasuk masalah ijtihadiyah. 
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2. Mengukuhkan Fatwa Komisi Fatwa tanggal 12 Jumadil Ula

1400 H/29 Maret 1980 tentang Miqat Makani bagi Jama'ah 

Haji Indonesia, yaitu Bandara Jeddah (King Abdul Aziz) 

bagi yang langsung ke Mekkah dan Bir Ali bagi yang lebih 

dahulu ke Madinah. 
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3. Dengan Fatwa tersebut di atas tidak berarti menambah miqat
baru selain dari yang telah ditentukan Rasulullah SAW. 
Sebenarnya berihram dari Jeddah (Bandara King Abdul 
Aziz) dengan alasan-alasan, antara lain, sebagai berikut: 

Ketua 

ttd 

a. Jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan
Mekkah telah melampaui 2 (dua) marhalah. Kebolehan 
berihram dari jarak seperti itu termasuk hal yang telah 
disepakati oleh para ulama. 

b. Penggunaan mawaqit mansusah ( � �\ ..:...Jl_,il)

dengan teori muhazah ( �\��\) menunjukkan bahwa 
pelaksanaan penggunaan miqat adalah masalah ijtihadi. 

Ditetapkan : Jakarta, 16 Zulhijah 1416 H 
4 Mei 1996 M 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. Hasan Basri Drs. H.A. Nazri Adlani 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Ketua 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML 
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PELAKSANAAN SHALAT JUMAT 2 (DUA) GELOMBANG 

FATWA 

MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor : 5/MUNAS VI/MUI/2000 

tentang 

PELAKSANAAN SHALAT JUMAT 2 (DUA) GELOMBANG 

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 

tanggal 23-27 Rabiul Akhir 1421 H/ 25-28 Juli 2000 M dan membahas tentang 

Pelaksanaan Shalat Jumat 2 (dua) gelombang, setelah : 

MENIMBANG : 1. Bahwa terdapat sejumlah industri yang sistem operasionalnya 

bersifat nonstop 24 jam, tanpa henti, serta harus ditangani 

secara langsung dan terns menerus; dan jika operasionalnya 

dihentikan beberapa saat saja, atau tidak ditangani ( ditunggu) 

secara langsung, mesin industri menjadi rusak yang pada 

akhirnya timbul kerugian besar dan para pekerja kehilangan 

pekerjaan yang menjadi sumber ma'isyahnya; 
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2. Bahwa dengan sifat industri seperti itu, muslim yang bekerja

di industri tersebut tidak dapat melaksanakan shalat Jumat 

kecuali jika dilakukan dengan dua gelombang, sehingga 

mereka bertanya-tanya tentang status hukumnya; 

3. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk

menetapkan fatwa tentang hukum dimaksud. 



BIDANG IBADAH 

MEMPERHATIKAN: 

1. Bekerja pada suatu industri sebagaimana dimaksud pada

konsideran "menimbang" nomor [ l] merupakan salah satu 

'uzur syar'i yang membolehkan untuk tidak melakukan shalat 

Jumat. 

2. Pendapat clan saran peserta sidang.

MENGINGAT : 1. Shalat Jumat adalah salah satu ibadah dalam Islam yang 

hukumnya fardu 'ain, berdasarkan sejumlah dalil, antara 

lain: 

1) Firman Allah SWT:

,,,. ,,,. J O  J ,,,. J ,,,. O ,,, , 0 

0� � 01 � ;;:. �\;) ,2?1 \J�;)J Aili _,s�
, , , 

('\ :�I) 

"Hai orang yang beriman! Apabila sudah diserukan untuk 

menunaikan shalat pada hari Jumat, segeralah mengingat 

Allah, dan tinggalkanlah jual beli; itu akan lebih baik 

bagimu jika kamu tahu" (QS. Al-Jumu'ah [62] : 9). 

2) Hadis riwayat Imam Muslim dari 'Abdullah ibn Mas>ud:
0 ,,. ,,,. ,,,. 0 ,,,. J � ,,,. ,,,. ,,,. ,,,_t! 

;1 .:ii � � :�1 J 0� r� Ju � � 
, -

,,,. J� ,,,. 
I J '/J "' 

�1 J 0� Ji.;..1 _fa- j)-1 � 'v"G� µ �� 
,,. ,, ,,,. ,,,. ,,,. 

'J J ')II � �\ ,r-1--- � p \ ,r-1----- �\JJ) � _;;

( '\ " . : ✓ ' , '\ '\ r '�1 )� : .::., Jp--! 

"Nabi SAW berkata kepada kaum yang meninggalkan 

shalat Jumat: 'Saya sudah berniat untuk memerintahkan 

seorang laki-laki agar menjadi imam shalat, kemudian 

saya akan membakar rumah orang-orang yang 

meninggalkan shalat Jumat."' 

3) Hadis riwayat Imam Muslim dari 'Abdullah ibn

Umar clan Abu Hurairah, bahwa keduanya mendengar 

Rasulullah berkata, di atas mimbar kayunya: 
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,�� Js, :ii1 � ·} 9d1 ��J � r(�f �:(5 
.(iV I\ :✓ ,r-1-- o\JJ) �WI � :/j.:J � 

"Hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan shalat
Jumat, atau Allah akan mengunci hati mereka, kemudian
mereka menjadi orang yang lupa."

2. Sebagai suatu ibadah, bentuk maupun tatacara pelaksanaan

shalat Jumat hams mengikuti segala ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh hukum Islam (Syari'ah) serta dipraktikkan 

oleh Rasulullah. Kaidah Fikih menegaskan: 

;_,u_�I 4:fa '� )I � _, JP JJI) �\ �� �� �;4- l')J�
(it :✓ , ' I\ i I\ 'iJl}ill ? :�.:i '¥' _.,,,.:JI

"Suatu ibadah tidak disyari>atkan kecuali disyari>atkan oleh
Allah."

,,. .... - j,, ✓ ,,. " 
• J. ,. 

s' - .:iw 1�- .... 8' • · .iii �--. L:.. u1 .iii �")u ,�· �, ..;.,1�GJ1 · 1'A\i1 
,,.,.,. J , , <-> J , : , <.t r- : � . - .,r , ., .,I ...r-
o.)L&- •. Uk '.,j J't;.; ,JJ • -16:- i_, i�Lll 0ti , :t., � i»I L. �,, ., .x . , , u-, <.J> ., : I""-' J ,. ....- • 
;.,.Ji .;_-i, i� J, 0· C'\.) ,:. :_,�;�I\' I+(.•.,- .�Lll �- . � :i .J..,·,, '<:' . • , , y <..> � y-;. '11-; . .r-- J - J , ., .,. J rr --:-JU �
1, � ��t r-1� ��, � � 1:;.> ;lS'p, � �f :Jt;.; Jij -� 0/, �?

4::---)L, y, �,r-11.;, c..)-' ci
..) 

,.J.,r.:,;. 11-¥ .:.r- t1...,, JP ..u,> - n :..s
)
_,.!-]1-

< '·' ,o.�11" ,�l!l\ ....,w, , .... L...:..)'\).):r.) ,.;Li,,k;.J ,d,,�
"Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif ( mengikuti
ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Syariah).
Karena itu, tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali
dengan peribadatan yang telah disyari>atkan oleh Allah dalam
Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, Muhammad
SAW. Hal itu karena ibadah adalah hak murni Allah yang la
tuntut dari para hamba-Nya berdasarkan sifat rububiyah-Nya
terhadap mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqarrub (melakukan
pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah hanya boleh
dilakukan dengan cara yang telah disyari>atkan dan diizinkan
Nya. la berfirman: 'Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu
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(selain Allah) yang mensyari>atkan untuk mereka agama yang 

tidak diizinkan Allah? .. .' (QS. Asy-Syura [42] : 21)." 

. ·:.. ' - • -11 .: . Ii::"( , : i1 1;;.u , du1' �· �\ i;;. �c �1�G.i1� .,# t. ,,i ) '-> _,.., -r t. . . J , .,.,., '.5"' . .• 

1:a v;r 'J ��f;; :J� ;.;i �J � li, � �1 ;- �� y

�_,,i::11 'f }JI � .:,: J..J. .:,: i'.)L.JI � �I y.l) �� � � � Lt 

v,I (';>!...}'I &.:.I ,L..II_J yt:5:J/.t ('t...,,.;,;,YI '(';>!...}'I� ('...,W �¥'.J

.(AI ,__,.., 1110 ,jJ'JI a...J:a.l! ,4::-"")L. )'I (_pl! )> ,w

"Ibadat itu didasarkan pada tauqif dan ittiba' (mengikuti 

petunjuk dan contoh dari Nabi), bukan pada hawa nafsu 

dan ibtida' ( ciptaan sendiri). Ditegaskan dalam Sahih 

Bukhari-Muslim, dari 'A'isyah, dari Nabi SAW., ia bersabda, 

'Barangsiapa mengada-adakan dalam agama kita ini sesuatu 

yang bukan dari agama, maka ia ditolak."'. 

3. Sejak masa Nabi sampai dengan abad kedua puluh Masehi,
masalah pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang belum 
pemah dibicarakan atau difatwakan oleh para ulama Hal ini 
menunjuk.kan bahwa masalah tersebut tidak dibenarkan clan 
tidak dapat dipandang sebagai masalah khilafiyah. Atas dasar 
itu., ketika surat kabar al-Jumhuriyah (Mesir), edisi 7 April 1955, 
menyiarkan sebuah keputusan ( qarar) tentang kewajiban wanita 
melaksanakan shalat Jumat yang dilakukan sebelum pelaksanaan 
shalat Jumat oleh kawn pria, ulama terkemuka saat itu., Mahmud 
Syaltut, menegaskan, antara lain, sebagai berikut: 

. . ,. " . ,.. .. , ' - ':'t.� - · ':' c...;,. ' . ..1.>I' c.f, ..1.>I' .:,IS:;. ' . · •::-. �I �\jl JI ii'' j.J\' 
� � . ..I, • - ) • )) ' • ) • ..I, 'I" .r- • , � � .,... )

::i;�:, ·d�1 �f 'J :c l+l :..:,;; µ:, .�t:.J:, r:.;:_1' �� 'J ¥ µ ... . .... ,,, ' .,., - , , 
'<.>J\.:;.i)I ,...:.i_,=i-t :..,..s-) . .ill � <J.)4 ;..i � �r �1 c!l!!I �:,i.A .:.i'fa

('IY-:..t" ,..:.ll!ll .....Jal! ,l,-:. ,r1-411 ;I.) :0_1>WI] 

"Himbauan untuk melakukan shalat Jumat dua kali di satu 

tempat dan pada waktu yang sama --kecuali diselingi waktu 

untuk memberikan kesempatan kepada gelombang pertama 

keluar dan gelombang kedua masuk masjid-- dalam dua 

kali berjamaah dan dengan dua kali khotbah, belum pernah 

dikenal, baik pada masa sekarang maupun pada masa lalu, 
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juga tidak mempunyai sandaran ( dasar) dalam syariah. 

Dengan demikian, hal ketiga ini dipandang sebagai tasyri' 

(penetapan hukum) sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah." 

4. Pendapat sebagian ulama bahwa pelaksanaan shalat Jumat
lebih dari satu kali tidak dibenarkan. Pendapat tersebut, 
antara lain, tercantum dalam kitab: 

1) Al-Hawasyi al-Madaniyah:
.,,., "" l .,I>,..�.,,, ., ,,, "I Jo. I ,p,u ,1:...1 • 0 I lo> ,,

ill
": 0Jli

1 

... : i,,;,:
I Y'J .,S.J""I -"'i ��I,.!.;��"'. <J,.r""'+" jf'« p·• .r-P CA 

(Vi :<..I""''?\:)\� ftl ,J,,j..U.I ,_,.:,'.,J-1 '<,>::, f.J1 01....J...) c_:::"_:

"Imam (ketika tidak dapat meneruskan shalatnya karena 

hadas, misalnya) tidak boleh meminta selain makmum 

untuk menggantikan posisinya, karena hal itu serupa 

dengan melaksanakan shalat Jumat sesudah shalat Jumat 

yang lain; dan hal itu dilarang (tidak dibenarkan)." 

2) Tanwir al-Qulub:
J Jll i ' - �� ' . �\ L,.', '·' � I ci1 " ' 015' 1;1 · · ..r--.,_ -1-, � �r, r.J< � 

· · �f i� J. ·�u � .1,
<

,, '�( ;�1 � · ._., � 1· ,:i'.�-1-,,, (,,$"" •••• ,. • • .1c:r J •. .._,.a>-_r.!rJ r---J 

J:,f ��I ;_j •• �-µ '} ,§;� �G ;J, ll.� �f 
,, 11 _, ., .,,,, ,,. � 'fl; .r,. • ( ,, _. It • o 

"} ::;+Ji �q l�J ,�GJ a:•.;,_::,�;� rl...f .JI� .J�i.;J pyl 
,:� '. �::, .015' � r �:le �f �� 01.S"::, dj� �\ �,-;:�::" ;

.(' A'\ :<..I"" ,J
J
�\ ►}:-1 ,-.,-,_,L.jl _r.!_,;j) rl�I ;jw;.,_ (.J; 3� h 

''. .. Hingga ketika tiba hari Jumat, mereka (para sahabat) 

tidak melakukan shalat Jumat kecuali di masjid Nabi. 

Betapapun sangat senang untuk memberikan kemudahan 

kepada umatnya, Nabi tidak memberikan rukhsah 

(keringanan) kepada mereka untuk melaksanakan Jumat di 

beberapa masjid, atau ia melakukan shalat Jumat bersama 

orang yang dapat hadir di awal waktu dan mengizinkan 

melakukan shalat Jumat lagi, sedudahnya, satu shalat 

Jumat lagi, dan seterusnya, bagi mereka yang tidak dapat 

hadir (untuk shalat bersama Nabi); padahal, hal itu akan 

lebih memudahkan mereka andai kata boleh. Para khalifah 

yang mulia pun mengikuti jejak Nabi tersebut." 
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5. Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)
sependapat bahwa orang yang tidak dapat ikut melaksanakan 
shalat Jwnat hanya diwajibkan shalat Zuhur, bukan shalat Jwnat. 
Perbedaan pendapat hanya terjadi tentang manakah yang afdal

shalat Zuhur itu dilaksanakan dengan berjamaah atau tidak. 
Hal itu dikemukakan oleh Al-Jaza'iri sebagai berikut: 

�L?.,-�I � .:, i J j b.- o� _, i 1..W �I;;� A:5u 0-4

;;� .Jo�op-J_,L.LJ a..-J:-1 ;;� o...:;j\j .r :l_,.lu �I 

� � ":J.:r-..u,�.:)�' J.,J�i ,u;L.J.:�4a..-J:.w
i y..0 � , o � � .r �L-s.:: �1_,,+1;, ;;� r-l j� a..-J:-1 

-i��,�� .r 0
� ��4�\ 

.Ji:.r" op-iJ _,iJ.LJ a..-J:-1 ;;� �u ,:.r : l_,.lu �L!JI 
o_,.j. _,_µ1..s-J�U; ��.:, \S.) 1 � J , �L?.,-_)�I � .:,i

.l:..L.!JI �ts'� OJ�.:,ts" .:,1_, ,�LJ.:.IJ-�J;1�i .Ji:.r" 

a..-J:-1 o".>LP �u 0-° : l_,.l Ll � \.J.. \ ,� LJ.:. I� \.k.:. l J 0-'-" 
�.:,i.u � � u � L4! Y:-J i.LJ � tJly.1-.-� 

'�L?.,-J � ! ,:r" � \ <..; . ..:s;) � OJ� 1 � J._s; L?.--J �\
. u.J \.k.:. l � ;; 1-'

,:.r a..-J:-1 iY..�I ;;�-) �LJ.:.\� :l_,.lu�lll 

�:t �jj\ �).ts'�\ J� i.f' OJ�� JJ.Lt_,. 
)14� � �LJ.:.I �l.k.:-1 Y�J ,0y:-il_, \.J. �\ 
.�Io� y, lA_r.:>-lJJy�w, �l y,

�l_f' 
J �U>J� .r �:J J.LJ _,i ).ls-� �\ � J 0-4 Li i
¥) -�' J �LJ.:.IJ O.?--!. I-¼-' a.-.,.Jj �� .,_l .Jt.. � 
:..:..i_,�] ,w

.., �l�l.ill�,u,illyl:5' '�..r.!_;.J:.1 ..)-""")I 

(t.�:✓ ,J
_,
�1 �;J:-1 ,[

....,.,
.:) ,µ1 Jb

"Jika aku memerintahkan kepadamu suatu hal, lakukanlah 

semampumu" (HR. Bukhari dan Muslim). 
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MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FAT WA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA 

INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN SHALAT JUMAT 

DUA GELOMBANG 
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1. Pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali)

di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya 

tidak sah, walaupun terdapat 'uzur syar'i (alasan yang 

dibenarkan secara hukum). 

2. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan shalat Jumat

disebabkan suatu 'uzur syar'i hanya diwajibkan melaksana

kan shalat Zuhur. 

3. Menghimbau kepada semua pimpinan perusahaan/industri

agar sedapat mungkin mengupayakan setiap pekerjanya yang 

muslim dapat menunaikan shalat Jumat sebagaimana mestinya. 

4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, 

menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 28 Juli 2000 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Pleno, 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

Prof. Dr. Umar Shihab Drs. H.M. Dien Syamsuddin 

i 
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HAJI BAGI NARAPIDANA 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 01 Tahun 2001 

tentang 

HAJI BAGI NARAPIDANA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya, Sabtu, 27 Muharram 

1422 H./21 April 2001 M., setelah: 

MENIMBANG : 1. bahwa kedudukan istitha. ah dalam ibadah haji sebagai syarat 

wajib adalah hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama, 

namun mengenai kriterianya, ulama berbeda pendapat. 

2. bahwa umat Islam Indonesia, tampaknya beranggapan

bahwa setiap orang yang sudah memiliki sejumlah uang 

yang cukup untuk biaya pelaksanaan ibadah haji wajib 

melaksanakan haji pada saat itu, walaupun kondisi fisiknya 

tidak lagi memungkinkan sehingga mengakibatkan risiko 

yang tidak kecil. 

3. bahwa atas dasar itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum 

pelaksanaan ibadah haji bagi narapidana untuk dijadikan 

pedoman oleh umat Islam umumnya dan pihak terkait 

lainnya. 
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MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT: 
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(C\ V :iJI� JT) � �� t_ lk.�., i4 �- :51 � '!'81 ..fa- �J 

''. .. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, yaitu (bagi) orang yang sangggup mengadakan 

perjalanan ke Baitullah .. " (QS. Ali-Imran [3] : 97). 

Ayat ini menyatakan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan 

kepada orang yang telah sanggup mengadakan perjalanan 

untuk haji, yang lazim disebut dengan istitha 'ah. Dengan 

arti bahwa istitha'ah adalah syarat wajib haji. 

2. Pendapat Imam Syafi' i clan Ahmad bin Hanbal bahwa

istitha'ah hanya menyangkut kemampuan dalam bidang 

biaya (miil); sehingga orang sakit yang tidak dapat 

melaksanakan haji sendiri tetapi ia mempunyai biaya untuk 

melaksanakan haji dipandang sudah memenuhi kriteria 

istitha'ah. Oleh karena itu, ia wajib membiayai orang lain 

untuk menghajikannya (pendapat clan dalil-dalil yang 

dikemukakan oleh kedua imam mazhab ini lihat lampiran). 

3. Pendapat Imam Maliki bahwa kriteria istitha'ah hanya

menyangkut kesehatan badan. Menurutnya, orang yang 

secara fisik tidak dapat melaksanakan haji sendiri tidak 

dipandang sudah memenuhi kriteria istitha'ah, walaupun 

ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk membiayai 

orang lain untuk menghajikannya. Karena itu, ia belum 

berkewajiban menunaikan haji, baik sendiri maupun 

dengan membiayai orang lain (pendapat clan dalil-dalil yang 

dikemukakan oleh imam mazhab ini lihat lampiran). 

4. Pendapat Abu Hanifah clan ulama mazhab Hanafi bahwa

istitha'ah pada dasarnya meliputi kemampuan dalam bidang 

biaya clan kesehatan badan (al-miil wa al-badan) (pendapat 

dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Abu Hanifah lihat 

lampiran). 
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MEMPERHATIKAN: 

1. Surat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI

2. Pendapat peserta Sidang Komisi Fatwa MUI

3. Surat Dewan Pimpinan MUI yang dikirimkan kepada Dirjen

Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI tentang hukum haji 

bagi narapidana. 

4. Makalah Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A.

MENETAPKAN: FATWA TENTANG IBADAH HAJI BAGI NARAPIDANA 

a. Orang yang sudah mempunyai biaya untuk menunaikan

ibadah haji, tetapi kondisi badannya tidak memungkinkan 

untuk melaksanakan ibadah haji sendiri, baik karena sudah 

terlalu tua maupun karena suatu penyakit, dipandang telah 

memenuhi syarat istitha'ah. Karena itu, ia wajib menunaikan 

haji. 

b. Orang sebagaimana tersebut pada poin (a) tidak dibolehkan

melaksanakan haji sendiri tetapi ia wajib membiayai orang 

lain yang sudah menunaikan haji untuk menghajikannya. 

Fatwa Komisi Fatwa ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan 

Majelis Ulama Indonesia untuk diketahui dan di-tanfiz-kan 

sebagaimana mestinya. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan di : J A K A R T A 

Pada tanggal: 27 Muharram 1419 H. 

21 April 200 I M. 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
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Lampiran Referensi: 

"��I� "';).}L,, ;L. y1 �_; JJ YI Jb . 1...4 JI Jlly JI J�y L.j i.,1.J.i.Jf_J -1
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.'if� jl pi, ..r 3.b-0J -'fJ y ,,_) iJ�J �I iJ.J.; � jl J.-.fl: Jli 

:JU ..'.iii� J. .1.b.- .y- .sW).u\ .....,,...,.,..i le.� JW ..'.iii �J �L!J\ 1L.';1 J�\J 
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. o_r>lli �l.l!. .!.UL. 

�)JI ..:r-i .ili) <I.if �..Li ��':}1.1,Jr' � 0Y. <l.i� 9 �J L. J� l;..L.! L-i_, 

J� 0.YI � ✓ fa.. t r-1-J � JW ..'.iii J.,:, A.ii J"ll:i.ll_, ,� �I � t $ 

J� ':l b J �1 Jl �1 __,....Ll j..p _,ii µ.1 y, �1 J _r-il.1_, 
'l' 4 ,,,-�1 

..::.,L..,.1_,)1 � J .:i JJ A.ii .1, _,_r!..!1 � 0Y. �JJ.-1 J L. 0i �Y- VJ , �\ 0 J..1./ 

�I 0i "-ti-"'" J JW 11 1 _? Js- .y- �\ e:,...lai ).i.ll i:? I .w , 9 V .J..:>.IJ Js- JL..:ci)'I 

C.JJ '..s-" _,J\!1j . .:il)I .? � t J � � ..uii 0i : Jw µ.1 .y- Jt.,, r-1-J � 11 J.,:,

(Y-A ✓, £ "r"' , t Ml ,[_µ1 ).:i :..::., Jfi·i),t.)WI 

Kemampuan (qudrah, istitha'ah) itu ada kalanya berupa kemuampuan (kesehatan) 

badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. Pendapat pertama adalah 

pendapat Imam Malik. Menurutnya, haji wajib 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: '1alan" (yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur'an) 
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adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk (memperoleh)
bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan.
Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang keluarkan oleh Daraqutni dari
Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Ketika ayat � <Yl t U,a:...I ,:r 41 � ,_,.l.:l1 J.s:, Ji J
diturunkan, seorang laki-laki bediri dan bertanya (kepada Rasulullah): Wahai
Rasulullah, apa yang dimaksud 'jalan' (as-sabil) 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 istithaah
hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan kesehatan 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 Istithaah 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 Istithaah), karena persoalan
tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan ( oleh
Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat mengantarkan 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 Istitha'ah adalah sebuah riwayat
lain yang hanya mengemukakan salah satu 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 (ziid). (Al-Alusi, Riih al
Ma'ini, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], jilid II, juz IV, h. 7-8). 

..11 Jr J � .u J ,.J � j>JI if �, J--½ ._,..u, if J--½ (� �� t l,6._::° ., ,;) -2
Ul � ..:iii �J �L!JI J}-¼Y. �J tl:.-1)\J .)\)4 �l.6: ... .'�I r-LJ � ..:iii J-.,
..:ill .iJ"--_; d}L- J\j J -� ._,., � if o r'"i ..1.>.-J l�l if )I � �I_;:;:.... 'JI ...,...►. Ji d}I..\J J .Jtl.4
..:ill 4A"--J ¥- y.i J\j J -�pl j �IJ ?' � J.u if � � 0-l:,!4 '-'l JL.u
..,_.; �1 Jl _;i L- JS' J ,�1 JI � "":Jl" J �IJ ·.:r-r"d1 t�· '-'l JL.u
, , ..uA1 ·r, C\AA .�1 �1 Jb :.:>W-..:., JP.]•1.>JW' ,_.;; '<->Jaji) .�

('VY
✓ 
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Firman Allah, Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah 
adalah badal (keterangan pengganti) dari J'U\ sebagai badal al-ba'd min al
kull J.S::!1 :.:-- �1 J� - keterangan pengganti yang menunjukkan sebagian dari 
keseluruhan) yang berfungsi mengkhususkannya. Rasulullah SAW telah menafsirkan 
kata Istitha'ah dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat 
Imam Syafii bahwa yang dimaksud istitha'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 Istitha'ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu 
berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. 
Abu Hanifah berpendapat bahwa Istitha'ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan 
harta dan badan). Damir (kata ganti) dalam kata �! kembali ke Baitullah atau 
haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan pada sesuatu adalah jalannya.(Al-Baic;:a.wi, 
Tafsir al-Baip'iwi, [Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M], j. I, h. 172) 

� � if .fa- \J)\j Jl5' ;,lJ""" ,')l..pf �I uP) ..:s- Ju..... \.i� Jl5' \.)! :-!1JL.. JI.ii -3

uP) ..:s, Ju..,. ,yjJ �I�\��) YJ .�I uP) ...... fi :J ,Jlll ,_,:,A-/} Jll� 
� (!:: 4_j y � ..:s- � JI �} 01 _y. ,JI$, 4_j½?" Jb- j ..:s- � JI jy.; :J J �I 

� <I.ii y..>'-1..; II� l,. :Ji JL-i� � J\J ": jL..; .J� �\J .�_# 0l5'J ,-.:..,Ll\ if
� Ji/ :jW .J J-4-!J • ;i,.\rl f't.li, .j.\L:,.:. ..w c;-);, � .J <01 :Jli � -�L- :1! .J

, , -
�I �I ..l...4.i y �I J\r -� pi; \�) II� '½!I t lk:-,1 if �- :51 � �\JI 
] '# �' � '� .;JI) .o�l5' 4,:s, _;;,.,JI C: 4./�\ 4-b=--1,t :J O)� u\r J -� 

(' O, _'. O ✓, f ;, J>." , " ..1.1,.;i ,[, ''\ OV ,, .. t,Jl ..:.,l_;.11 ;,½?"! Jb :..:,, Jfa!

Imam Malik berkata: ]ika ia lumpuh, gugurlah kewajiban hajinya, baik ia mampu 
menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan harta atau dengan lainnya, tetap 
saja ia tidak berkewajiban haji. Jika ia telah wajib untuk haji kemudian lumpuh, 
gugur pula kewajiban hajinya dan ia tidak boleh dihajikan oleh orang lain selama 
ia hidup. Akan tetapi, jika berwasiat agar dihajikan setelah ia meninggal, ia harus 
dihajikan ( dengan biaya yang diambil) dari sepertiga harta peninggalannya, dan hal 
tersebut merupakan ibadah sunah baginya. Imam Malik berargumen dengan: (a) 
firman Allah: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh kecuali apa yang 
telah diusahakannya" (QS. An-Najm [53}: 39). Allah menjelaskan bahwa seseorang 
hanya mendapatkan hasil usahanya. Orang yang berpendapat bahwa seseorang 
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dapat memperoleh hasil us aha orang lain menyalahi iahir ayat terse but. (b) jirman 
Allah: ': .. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah .. " (QS. Ali-Imran [3]: 97), 
sedang orang (yang lumpuh, sakit) ini termasuk orang yang tidak sanggup (mampu), 
karena ibadah haji itu menuju ke Baitullah yang dilakukan orang mukallaf sendiri; 
di samping itu, haji adalah suatu ibadah yang tidak boleh diwakilkan disebabkan 
lemah (tidak mampu) sebagaimana shalat. (Al-Qureubi, Tafsir al-Qureubi, [Beirut:

Dar al-Ieya' al-Turae al-'Arabi, 1957 M], jilid II, juz IV, h. 150-151) 

I..L:>.-\
J ...;-¼ l.i.Jt::-,. j;,,-)I 0 � 0\ l>--l>-1 ,04,:,:-) �\.,6.:..... '11 : JW .;iii .._.... J �Ll.JI Ju -4 
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Js, � Ji .)�'1 ._;-½_)I� j� .)\ �l!JI �\.,6.:.....'JIJ -� ✓ ��Ji .:.ii 'll J\J.-1 

} ,.J �t.ki 4:,$, t!:. 0i o ..,.i 1�1 � .:.r- Js, 1�u r) ,Jt;; ✓ )' Js, � ✓..,.
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Imam Syaji'i berkata: Istitha'ah itu ada dua macam. Pertama, seseorang mempunyai 
kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kemampuan (Istitha'ah) 
semacam ini adalah kemampuan yang sempurna; karena itu, ia sudah wajib haji. 
Dalam kondisi semacam itu, tiada pilihan lain kecuali ia harus melaksanakan haji 
sendiri. Kedua, ia kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu naik kendaraan, maka 
ia berhaji di atas kendaraan di kala mampu; sedang (jika) ia mampu menyuruh 
orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau ia mempunyai biaya dan 
mendapatkan orang yang mau dibayar untuk menghajikannya, orang seperti ini 
termasuk orang yang diwajibkan haji, sebagaimana orang yang mampu haji sendiri. 
(Imam as-Syafi'i, al-Umm, juz II, h. 96) 
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"Istitha'ah yang menjadi syarat kewajiban haji dan umrah adalah memiliki biaya dan 
kendaraan. Demikian pendapat Al-Hasan, Mujahid, Sa'id bin Jubair, As-Syaji'i, dan 
Ishaq. Imam At-Tirmidzi berkata, pendapat ini diamalkan oleh ahli ilmu. Menurut 
'Ikrimah, Istitha'ah adalah sehat badan. Ad-Dhahak berkata: Jika masih muda, 
hendaklah ia mempekerjakan dirinya untuk mendapatkan makan dan giliran naik 
kendaraan sampai ia dapat menunaikan ibadah hajinya. Diriwayatkan dari Malik: 
Jika ia dapat berjalan kaki dan kebiasaannya meminta-minta kepada orang lain 
(pengemis) maka ia wajib haji, karena baginya hal itu sudah merupakan Istitha'ah 
(kemampuan), dan ia sama dengan orang yang mempunyai biaya dan kendaraan. 

Menurut kami, karena Rasulullah telah menfasirkan Istitha'ah dengan biaya dan 
kendaraan. Karena itu, kita harus kembali pada penafairan tersebut. Imam Daraqutni 
dengan sanad-nya dari Jabir, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Aisyah, dan 
Anas bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang makna "jalan" (as-sabil). Beliau 
bersabda: "(Jalan atau kemampuan adalah) biaya (bekal) dan kendaraan". Ibnu Umar 
juga meriwayatkan, ia berkata: Seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah 
SAW lalu ia berakata: Apa saja yang mewajibkan haji, Wahai Rasulullah? "Biaya 
(bekal) dan kendaraan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan berkata: 
Hadis ini adalah hadis hasan. 

Imam Ahmad meriwayatkan, ia berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami, dari 
Yunus dari Al-Hasan, ia berkata: Ketika turun ayat ">\,,.-,, -Y! t 1.1.::-1 .:r ..::....,.,)1 � __,.I.Ji JJ,, .11., 
seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah! Apa yang dimaksud "jalan" tersebut (as-

198 



BIDANG IBADAH 

sabtl)? Rasulullah berkata: "Biaya dan kendaraan". Oleh karena haji merupakan 
ibadah yang berhubungan dengan perjalanan jauh, kewajibannya disyaratkan adanya 
biaya dan kendaraan seperti jihad. (lbnu Qudamah, Al-Syare al-Kabir, [Riyad: 
Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyyah -Kulliyah as-Syari'ah, t.th.], 
jilid II, h. 86). 

0--l.4 if �J .,;.s;. � if � .:,i .._.) 0 J;. i.i""' Ji. 'l i..;P..,.. } � -..;s. :rv- 01.i) (Ut.......) -6 
((Jy Ji) .i..:s- ir,i ..UJ 

.JIJj if ✓Y.t. �ll .,;.s;. lr,ls- J\5' J �I y y:, J .kfl_r- 9 .;.,..l>.-J if Ji .!,ll.:> � J 

U.:...C. 'l! U.,..\)\ _)&, ..:., �I _)&, J� 'l ._;tl.-1 � i'.)\5' JI JIJj i.i""' Ji. 'l i..;P ..,.- Ji a.ii.,. p

U.4_, .!.11.:> .._.) "' � I.,. J �I J .,;.s;. y f-!. if ..l>.-J & � � J 
JWI �IJ � _ti;

.'.ill J'l .!li.:> .J "5) 'lJ � � Jf '11 � � '1 :.!.llL. JliJ .�L! .. ll_, �y.i Jt.i 

�;; J..w1 c: �l:-:,11 4,1:--..li '1 o.:iy:. l.i.� _, � _ti;- r., <� -Yl t \..b.;;...,I if) Ju Jw 
. :;"j.,.�.11

., 
r _,.a.115' _,;:,:..JI c: 4,1:--x 

�f-' '-> JJJ . �J 'Y.f ✓ � Ji rL J � .:ill _}..p �I o ..,.-i � .;;.jJ J.f ..!'.-_!..t>- \.J 
J 

J.i d J.:ii �I J o.:iy:. _)&, .:ill �} JI .:ill J y J 4 : ..:-lli � if :;i..,.-1 Ji ✓y:. 
'ti.:, _,.II � J .!ii.:> J "�" Jli ! -..:s- �(if U.,..\)1 _)&, � JI � 'j Ip$° � 
'1 j-A J �I ..) .:ill �} � f:::7' J.i .)I .:ill J y J4 :..:.Jt.i µ .lu.l J J -� � 
� J!..-J .".,;.s;. �" rLJ � .:ill _}..p �I Jw ,of;:11'-! R _)&,($�JI � 
:;JL.....aS'.:JI u,.:,W� � o.:iy:. o..i...> J'iJ ..;.s;._;+f. Jli lf.\..b.;;...,'ji � � i:/ � .:ill ..r"J 
JI 4.---,t �) :;')\...:JI J� ($.bl ,cs, :rv- l.:>I r _,.a.115' 4..; rw 4J 4..; _ti;- r � Jf j\.;,.j 

:i..;P�)\ ,..►.-s:J! cr-11 ,�1..\i .:r-1) -� .!ii.:> .._. � w �I \.:>I J�i _)&, � 
�'j�I ,, l :✓, ':?l!ll ..\1;;1, (�?' �-y"';A.,.';I .:i.,-JI .:r-1 � rl.,.';I wl►. 

(" "·-" , , --1' ,3 .. r, ,3 ..1:. ,[_.., r, A �Ju, : .r . .:i],a...w 

(Masalah) (Jika seseorang tidak bisa haji karena tua atau sakit yang tidak dapat 
diharapkan kesembuhannya, ia harus menyuruh orang untuk menghajikan dan 
mengumrahkannya dari kampungnya. Hal itu telah mencukupinya walaupun 
(kemudian) ia sembuh). 
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Secara ringkas, orang yang telah memenuhi persyaratan kewajiban haji sementara ia 
tidak bisa melaksanakannya karena halangan yang tidak dapat diharapkan hilang 
seperti lumpuh atau sakit kronis yang tak dapat diharapkan kesembuhannya, atau 
ia berbadan kurus hingga tidak bisa duduk di atas kendaraan kecuali dengan sangat 
susah payah, atau orang tua jompo, dan sebagainya; jika ia mendapatkan orang yang 
dapat menggantikannya untuk haji dan memiliki pula upahnya, ia harus menyuruh 
pengganti terebut untuk berhaji. Demikian pendapat Abu Hanifah dan As-Syafi'i. 
Sementara itu, Imam Malik berkata: Orang tersebut tidak wajib haji kecuali ia mampu 
melaksanakan haji sendiri. Saya tidak berpendapat ia diwajibkan haji, karena Allah 
berfirman ;i.;;. �� t �1 .; , sedangkan ia termasuk orang yang tidak mampu haji. 
Di samping itu, haji adalah ibadah yang tidak bisa digantikan orang lain ketika 
ia mampu melakukannya; karenanya, tidak boleh pula digantikan ketika ia tidak 
mampu seperti halnya puasa dan shalat. 

Dalam masalah ini, kami (mazhab Hambali) berpegang pada hadis Abu Razin, di 
mana ia diperintahkan oleh Rasululah untuk menghajikan ayahnya dan berumrah. 
Selain itu Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari Khae'am 
berkata: 'Ya Rasulullah SAW, kewajiban Allah kepada hamba-Nya berupa haji telah 
berlaku pada ayahku, namun ayahku adalah seorang tua renta yang tak mampu lagi 
duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya?' Rasulullah bersabda: "Ya 
(boleh)". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'. (Hadis ini muttafaq 'alaih). Menurut 
redaksi Muslim: Wanita tersebut berkata: Ya Rasulullah! Ayahku sudah tua dan telah 
berkewajiban haji, namun ia tidak mampu duduk di atas punggung ontanya. Lalu 
Rasulullah bersabda: 'Berhajilah untuknya!' Ali pernah ditanya tentang orang tua 
yang telah memiliki kemampuan berhaji. Ia berkata: 'Ia perlu dibekali ( digantikan). 
Selain itu, haji adalah suatu ibadah yang jika rusak diwajibkan membayar kafarat. 
Karena itu, dalam (melaksanakan) ibadah tersebut pelaksanaan orang lain dapat 
menduduki pelaksanaan orang bersangkutan ( maksudnya, ibadah itu boleh dikerjakan 
oleh orang lain) sebagaimana puasa, jika tidak mampu mengerjakannya, ia harus 
membayar fidyah; berbeda dengan shalat. (Dalam masalah haji tersebut) ia harus 
segera mewakilkannya jika telah memungkin, sebagaimana jika ia sendiri yang 
melaksanakannya. (Ibnu Qudamah, Al-Syare al-Kabir, [Riyadh: Jami'ah Imam 
Muhammad Ibn Sa'ud al_Islamiyyah -Kulliayah as-Syari'ah, t.th.], jilid II, h. 92; 
dan Al-Mugni Ii Ibn al-Qudamah, [t.t.: Al-Manar,1968 H], cet. ke-3, h. 219-220).
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ZAKAT PENGHASILAN 

FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 3 Tahun 2003 

Tentang 

ZAKAT PENGHASILAN 

Majelis Ulama Indonesia, setelah 

MENIMBANG : a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan 

rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat 

negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, 

pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta 

penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, 

masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia; 

b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang

perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat 

penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat 

Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang zakat; antara lain: 

. · · �i-: · s:i G..'°· f � r !"' sc:. ..:.it.:1. •. ,· � -�f-: ·.J, 1-.� t 
../' J � r-- .I"'" ,J . , ·- � r-'3-' J., � -

.(r 1 V :o�I) ... 
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"Hai orang yang beriman! Najkahkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu ... " (QS. Al-Baqarah [2]: 
267). 

• 0 J ,.. J ,# J,, 

(y' I\ ·• : I\) ' . .:.:11 Ii·•··�' \"Lo,,,�.,::· .o.r-:' . • . .,-., J' i.J� .) ,.;;..J,J�J •••
� .. Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka najkahkan. 

Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan' ... " (QS. Al-Baqarah 
[2] : 219).

('. r :�_,::ll) ... 4': r {<JJ �# �:G, �1;.f � j;,. 
"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ... " ( QS. 
At-Taubah [9]: 103). 

2. Hadis-hadis Nabi SAW antara lain:

( .. olJ.;) 
"Diriwayatkan secara marfu' hadis Ibn Umar, dari Nabi 

SAW, beliau bersabda, 'Tidak ada zakat pada harta 

sampai berputar satu tahun'." (HR. Ibnu Majah dan 
Baihaqi) 

,�- ·1J'ti:i:�- ��, i·_.JJ,'J J ,  �fi,.,, f•.- (2
,.s- <.J"T r-J ,. <J- , .,-.) ..,) ;./4 -.I-, y, 

.,,.,. ,,. ,. .,iL.S )1 yl:S"' ,r-1-- olJ_;) �:G, ;.;,,) �J !H" .j, p1 
":} �\ Jlyf \Jf iJ j..:-f �..L,I..\ l.iA :!$ J_,;ll Jli (' "l r'

.'-f:t o\5" .i

«Dari Abu Huraimh RA, Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak 
ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya 
dan kudanya'. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata:
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"Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang
digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk
dikembangkan) tidak dikenakan zakat."

,, :ii 11 • ... -� L....u1 I' A , �\\ ·., ts-- .illl , . , (. . • <:: •. , (3, • i..S"""'i..F"'.:.r �Jrz-;:.1-�.:.r 
.,, fl ,, .,, 

J l ...-0.1 • • • •.,, ... ,,, ,.,_, J '� •.' I�( I�• I\ .wl •. ...,. LLJI l:JI Jt.i � L' .r->-J r� . J i_r-,. �.r->- • •  r-J
� �; 

0-:0'J all� :_j,0�:' ; �.:O'J � •.1:. •.� i.i�I .., .. ... V ,, .. ,,. ... V � � V" .., 
, , , 

� .:.r ')11 o\S" j')' ..,..,4 ,a\S" )I ..,..,l.:S' '<$ J�1 olJJ) all
( H"'I" A :r-i J ,JJ,

"Dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau
bersabda: 'Tangan atas lebih baik daripada tangan
bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan
orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah
paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan
kebutuhan. Barangsiapa berusaha menjaga diri ( dari
keburukan), Allah akan menjaganya. Barangsiapa
berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya
kecukupan'." (HR. Bukhari).

L..:J� �J �all� Ji1 J;.� Jli Jli �j). i.S:f � (4
' 

,., •. I • o o O ,, ,, "" •., 1�( 1�• I\ .wl ' .... ,. LLJI l:)( �- '.t:. •., i.i�\ 0: . J i_r- ,. �r-> . .  J i.if'�✓ 
, 

r-iJ ,J,iWI WI ..,_,4 '0:?;QI ..1..;.... ..,_,4 ,..l..ti"-i ol
JJ) J�

('.,.v 

"Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:
'Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan.
Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah
(dalam membelanjakan harta) dengan orang yang
menjadi tanggung jawabmu" (HR. Ahmad).
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MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi: 

w�:, .;- jf j; ��J � i�)I�:,; � r�yi �11�, '.x

a.,t1i .:.,G..t_;jt . • Sw,u· . 'llt ·. ,1 \j i;c:....; :I; C c:: f .. , � . </' , J </- .x ! . , C' •• � J 

�1 � J:lJ-··�ts'J!��1�1_;,.:. � ��:, .�cii 

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik

melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas. 

3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu,

8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 

2003/6 Rabi'ul Akhir 1424. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT 

MEMUTUSK.AN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ZAK.AT PENGHASILAN 

Pertama : 

Kedua: 
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Ketentuan Umum 

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan'' adalah 

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. 

Hukum 

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya 

dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni 

senilai emas 85 gram. 



Ketiga : 

Keempat: 

BIDANG IBADAH 

Waktu Pengeluaran Zakat 

L Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima 

jika sudah cukup nishab. 

2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan

dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan 

jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. 

Kadar Zakat 

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H. 

07 Juni 2003 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
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PENGGUNAAN DANA ZAKAT 

UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) 

FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 4 Tahun 2003 

Tentang 

PENGGUNAAN DANA ZAKAT 

UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI) 

Majelis Ulama Indonesia, setelah 

MENIMBANG : a. bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha 

yang digunakan oleh fakir dan miskin (mustahiq), banyak 

ditanyakan oleh umat Islam Indonesia; 

b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang

perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana 

zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam 

dan pihak-pihak yang memerlukannya. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang zakat; antara lain: 
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"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, 

orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk ( memerdekakan) budak, orang yang berhutang, 

untuk jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai 

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Mahabijaksana" (QS. At-Taubah [9] : 60) . 

• 0 } ;,> , , J,; 

("' '\ .• : I\ -.�::.11 la · • -·�• \"L'.: ',1,-..1: �-• •"f'":') ... r-- u !J� .) ..:;,.,AJ�J •••
" dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka 

najkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan' ... " ( QS. 
Al-Baqarah [2] : 219). 

('. f :�_,..ll) ... 4: r �:<jy �;iJ a.i� r-f-1;.f � J;:_ 

'i\mbillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ... " (QS. 
At-Taubah [9] : 103). 

2. Hadis-hadis Nabi SAW; antara lain:

_j p1 js, � J� �J � illl � �I J;.� 0f ;;; �f:; 

:i,,> J_,;.11 Jli (' '\ f' ,o\S' )I yl:S"" •r1-- olJJ) i;� �} �J ��

• � ol.S' j '; �I J1
_,..

i .:ii J J,.:,i ��I 1.a

Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda : 'Tidak

ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan 

kudanya." (HR. Muslim). 
Imam Nawawi berkata: "Hadis ini adalah dalil bahwa harta 

qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, 

bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat." 

·.Y _r&l::, ✓ '::Jl ol.S'j'::J ...,..,� ,o\.S' )' ...,..,l::5" •i,,>J�I o\JJ)

(1338 =r-iJ 
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"Dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda: 'Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. 
Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang 
menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah 
yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa 
berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan 
menjaganya. Barangsiapa berusaha mencukupi diri, Allah 
akan memberinya kecukupan'." (HR. Bukhari).

3. Kaidah fiqh:

�l, 1· !' �"' 11 t;'.,. (.'Ji �.i' :, : y ,., J' ..r r :' rL' 
"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatkan 

digantungkan pada kemaslahatan:' 

MEMPERHATIKAN: 
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l. Pendapat uJama tentang ta'khir dan istitsmar zakat:
,,- ., ,, J ,,.

,, 
,,, o ,,. ,..  .,,Jo 

1�� 1-&)�: J� ot.<)1 ..s�'.;1 0r G/� :i+W' �� ..s;.

Jci1 �� J�ll ti) "-�-►.1:;:.1 � r:,:i;.i(, �:,;,.j 4 
,,. ,,.. ,, ,,, ,,. 

-� 0 J 

< , , . :U"") -�r 

,t' ,, ,,. 0 , , 

)i �\S'j\ jJ'1:.'-" t+.I'- �1>)'1 � � f�'- Yfe J�)'I 
, 

, 

( 1 ''I .i.J"") �l>!J �J:Ul �U
J 

� ,,�- �-::? Jf � 
, , 

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang penggunaan dana sebagai

dana bergulir. 
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3. Rapat Komisi Fatwa, pada Sabtu, 6 Jumadil Awwal 1420/05

Juli 2003; Selasa, 15 Jumadil Awwal 1420/ 15 Juli 2003; 30 

Agustus 2003; 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK 

ISTITSMAR (INVESTASI) 

1. Zakat mal hams dikeluarkan sesegera mungkin (fauriyah ),

baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada 

mustahiq. 

2. Penyaluran (tauzi'/distribusi) zakat mal dari amil kepada

mustahiq, walaupun pada dasarnya harus fauriyah, dapat 

di-ta'khir-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada 

kemaslahatan yang lebih besar. 

3. Maslahat ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang

pada aturan-aturan kemaslahatan (w....al.1 .1.;1J""") sehingga 

maslahat tersebut mempakan maslahat syar'iyah. 

4. Zakat yang di-ta'khir-kan boleh diinvestasikan (istitsmar)

dengan syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Hams disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh

syariah dan peraturan yang berlaku (al-thuruq al

masyru'ah). 

b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang

diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi 

kelayakan. 

c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki

kompetensi. 

d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan

dapat dipercaya (amanah). 

e. Izin investasi (istitsmar) hams diperoleh dari pemerintah

dan pemerintah hams menggantinya apabila terjadi 

kerugian atau pailit. 
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Ketua 

ttd 

f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan

biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu 

diinvestasikan. 

g. Pembagian zakat yang di-ta'khir-kan karena di

investasikan harus dibatasi waktunya. 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 06 Ramadhan 1424 H. 

01 Nopember 2003 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 



PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL 

DAN DZULHIJJAH 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 2 Tahun 2004 

Teotang 

PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJJAH 

Majelis Ulama Indonesia, setelah 

MENIMBANG : a. bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa 

Ramadhan, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, serta ibadah

ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut 

terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal 

yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal 

bulan-bulan tersebut; 

b. bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf (a) dapat

menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi'ar dan 

dakwah Islam; 

c. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal

22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan 

tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan 

Dzulhijjah, sebagai upaya mengatasi hal di atas; 

d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang

perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan 
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Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dimaksud untuk 
dijadikan pedoman. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain 

212 

;� 1�:1�� J/� �J�J I�}�(, :G,, � :\J\ � <.S�I;. (1 

'· ,, �\' 0'.;� II ... y�J . 

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 
bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah 
(tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu 
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu ... (QS 
Yunus [10] : 5} 

, ;o I ,,  ✓. ' "\  t #l k • C. "'JI J" ( J"' "111'�•1-( Jil 1'�·1-1 I° !'T: •...u11',Tt., 2 � _,,. ,J J r J' .r::':' J .r::':' r /J,-, � - ( 
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, 
taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu. (QS. 
an-Nisa> [4] : 59) 

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain
J -"'  ,,..J O /  ;. 0 .- ,,. .,,  0 ,,, ,r 

� � .:.>� ;J} J>- lj� '1'_, J�I lj} J>- lr°j...J 'j (1 

('\ f � J-1 ,;r r-1--J ',?-1�1 ol
J-1) j lj��� 

"Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga 
me[ihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka 
(mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal 
(satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan!mendung maka 
kira-kirakanlah". (HR. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar) 

"Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal 
(satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa 
Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). 
Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya 



BIDANG IBADAH 

maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari''. 

(Bukhari Muslim dari Abu Hurairah). 
� J ,,,  ;l o  $1 ✓• J ,,,  " , ,, 1".s:- 'C1;.. � \' .:,( :is,LbJ\' ...::.Jt.i 'C1;. (3 
� . r---- '..? J ,J , J �-- - � r----

"Waji b bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), 

meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba 

sahaya Habsyi". (HR. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah). 

3. Kaidah Fikih:

MEMPERHATIKAN 

.;:_;i:J1 <·" 'Y.i1 <G.J, '<:. , (:!J!.J i J': r, � 
"Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan 

menghilangkan silang pendapat". 

1. Pendapat para ulama ahli fikih; antara lain pendapat Imam
al-Syarwani dalam Hasyiyah al-Syarwani:

,,, °"" J ,, ,,,  ,, o ,

;\'' ". <i;_. "' '('::.._ .)� ,� <i;_. "' '<('..._; '. \ \�\ J�I 1::.....: ' 
f- ("-: ,. � • r, ,. r-- r- ' , , ..r--- J ,,, ,,, ,, ,,, 

. t .•I\ .Ii; 1"..1''1 '<!.._i1 ,:'.,�\' -�,;;.,;I 1;..'d-11',, J i.fiJr <V'-' ...... ....,.,.� r-- � r-J �°'-' � i r""' ...,....►. J 
,. � < '<:

L

�,. "'• � J • .)\....a... .J ,:/' �I :) .,.,-..i i-'""' .)I �\ill .)\ J C!-r" r J ,� �

(rV\
.,
.,, r�r 'u'

J
.r-!1 �1,.)

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang
penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, 
tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003. 

3. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah
1424/24 Januari 2004. 

Dengan memohon ridha Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL R AM ADHAN, 

SYAWAL, DAN DZULHIJJAH 
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Pertama: 

Kedua: 

214 

Fatwa 

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilak.ukan

berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI 

cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. 

2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan

Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, 

dan Dzulhijjah. 

3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah,

Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama 

Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait. 

4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat

walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama 

dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri 

Agama RI. 

Rekomendasi 

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahak.an adanya kriteria 

penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk 

dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya 

bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait. 

Ketua 

ttd 

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H 

24 Januari 2004 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FAT.WA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. Ma'ruf Amin Ors. H. Hasanuddin, M.Ag 



SHALAT DISERTAI TERJEMAH BACAANNYA 

FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR: 3 TAHUN 2005 

Tentang 

SHALAT DISERTAI TERJEMAH BACAANNYA 

Majelis Ulama Indonesia, setelah 

MENIMBANG : a. bahwa akhir-akhir ini telah terjadi pelaksanaan shalat dengan 

membaca ayat clan terjemahnya, baik oleh imam maupun 

makmum; 

b. bahwa hal tersebut telah menimbulkan berbagai pertanyaan

clan keresahan di kalangan umat Islam; 

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum tersebut 

untuk dijadikan pedoman. 

MENGINGAT : L Firman Allah SWT antara lain: 

l_,k�J l�li � r5� �J ;Jj;,J J;.jl ($lf1; �J (1

(V : .r=J--1) y�I �� �\ 01 �I 
, , 

... Apa yang diberikan (diajarkan) oleh Rasul kepadamu 

maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu 
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maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. 
Al-Hasyr [59] : 7). 

�� � ,; i., �i' §l.C:JIJ :,-:.,1µ1 .)s, 1hG.- (2 
( '\' '1" A :o _,i,ll) 

Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat 

wusthaa. Berdirilah karena Allah ( dalam shalatmu) dengan 

khusyu '. (QS. Al-Baqarah [2] : 238). 

� ::,\ j:U, j;.f ,.,it.� ;.f.l\ �:,J ;�
! 
;r\ ��ti:.)�:, (3

(ff :j,-.JI) J _,.:i:.; � 

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang

orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka 

bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan 

jika kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nahl [16] : 43). 

(" :J..,. y.) 0 � ;.-<iJ �; u,::,; ;J:;i tr� <4 

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur 'an 

dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (QS. 
Yusuf [12] : 2). 

Hai orang-orang yang beriman, ta 'atilah Allah dan ta 'atilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian 

jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' [4] : 59). 
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2. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

J 't.i;; 0 '.' ,, :i'..' � �I i�� � .fl\ J,1 81 �� 8� (1 )'/J .. ,:_r.> J r-J ,. ..r- � . . , 
, , , 

SJ ,,. IIJ - - J ,.. ,,. JI,, ,,. ,.,,,, : c � illl r A .JJ1 J ' , 0\S'' u:r C , '. ·• �� t.::;t; r-., ,. ..r-- , y J J . J y.. 0(� , 
8''" •.� L:Jt. (;:°';I Jj • f Lt.f \'°e:"',1 Jj lfl � I:. L:.li l.Ll' t:,.._'

J' v·- , J • , if .,J ., J 

,. ,. ,. * ,,,. , f , , ,., ,,. ,,.,, ., ,,, ,, 'i:;.'' . I, ·u '<:1':. JI I .'I Jli �\.inrl.t; 15� �JrJ �.r-J � .H r-:r::- � �J .r.> . 
,�� �f i;_�-., (-5' ,�J 'e��;.J u ·.,r ,,�::..f :t;1f 'i�:, 
i$J6yl olJJ) ;J'�f �y;iJ ;J'�f � 0;� ��I '?� 

coot'\ ,o'\ 0 :�..lJ.-1 r-tJ '� .J 
Malik bercerita kepada kami: Kami datang kepada Nabi 
--dan kami adalah para pemuda yang sebaya; kami 
tinggal bersama beliau selama dua puluh hari. Rasulullah 
adalah orang yang sangat pengasih dan santun. Ketika 
menduga bahwa kami telah rindu kepada keluarga, beliau 
bertanya tentang orang-orang yang kami tinggalkan; kami 
pun menceritakan kepada beliau. Beliau lalu bersabda, 
"Pulanglah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama 
mereka; ajarkan kepada mereka dan perintahkanlah 
--beliau menyebutkan beberapa hal yang saya hafal atau 
pun yang saya tidak hafal-- dan kerjakanlah shalat

sebagaimana kalian melihatku melakukannya; apabila 
telah tiba saat untuk shalat, hendaklah salah satu dari 
kalian mengumandangkan adzan dan orang yang paling 
tua hendaklah menjadi imam." (HR. Al-Bukhari)

f i .,,, ,, ,,. ;p,,. ,,., ,, .,. ,,. 1 �i;._ J ;t,;.., 15�1 ;..is:.; §")(...]I J � t:s" Jli r-t�I 01 �j :} (2 
) .,. • ,, " ,,,.._ 

,.. JI J O ,, " ly }J �j\ §")(...]IJ 9(,'aJI -.fo l�G,. ) :t;'JI �� ::_i:; j:,-
( t ' V <' I ,� , • . :�..lJ.-1 r-iJ 

:i$J6y\ olJJ
) '? .,.,...._,\ l.i�Lt ( �li �

Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Kami pernah berbicara 
saat shalat, salah seorang dari kami berbicara kepada 
temannya tentang keperluannya, hingga turun ayat, 
"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat 
wusthaa. Berdirilah karena Allah ( dalam shalatmu) 
dengan khusyu '." (QS. Al-Baqarah [2]: 238). Maka, kami

diperintah agar diam. (HR al-Bukhari) 
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J,\ "' t.,_t.:., \:_/ I\ , r(''. .i�\ . 'i(':: G5' ,JU ';, f ·' .;.;·. '.. (3� Y" _, ., ..r J' (""""":! ✓ i..1- r-- r-' J '? , .J ,y-
1 t ,� _, II J. ., _, ,, ., 

1: .t' ..::., c 1t. 1f u ·. -·u ill 1 ' -- : . .: •• F :- .;,,• 11 · ��-'- r--': .c (� ,, .Y'J'J) j',_i>, .,.,,..,,., i..1--: 
(fV. :($.L. _,:JI_, 1A f A. :i--1-- olJ.J) r�I ,j 

Dari Zaid bin Arqam, ia berkdta: Kami pernah berbicara 
saat shalat, salah seorang dari kami berbicara kepada 
temannya yang berada di sampingnya saat shalat, hingga 
turun ayat, "Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) 
dengan khusyu '." (QS. Al-Baqarah [2] : 238). Maka, 
kami diperintah agar diam dan dilarang berbicara. (HR 
al-Bukhari) 

� ill\ i-A ..ii, J
1 

} # J, ti ••• J� ti" ]11 (':._i, • ·, i; � ·• ✓ (4 ,. u-- , .r-J � r-- .:r- .J ,y-. , , 

,, cil 8\ � •. :• •• I':•����\ o..U. 0\ � '.i'..'Y" � 'I' r � � � c--- ,, � r--_,
(Af1 :�..LJ..I �J :r1-- olJ;) ... �if�\ �;r:,r, �IJ C:·:• �II 

Dari Mu'awiyah bin al-Hakam al-Sulami, ia berkata, 
Rasulullah bersabda: "Tidak layak dalam shalat ini sedikit 
pun (untuk mengucapkan) perkataan manusia; kata-kata 
dalam shalat hanyalah berupa tasbih, takbir, dan membaca 
Al-Qur'an .. . ". (HR. Muslim) 

J ��f :; �J � illl � �\ J;.; JU :.Ju �ls- � (5 

:r1--_, � H I\ I\ :($ ;�I olJ;) �J � � � � 1:U. 15 ;f

(f, :o1>.1,. .:r-'
-' 

!rl\ I\. :.)_,b y.l_, !"'" n

Dari ½'isyah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa 
mengada-adakan dalam agama kita ini sesuatu yang bukan 
dari agama, maka ia ditolak." (HR. Al-Bukhari, Muslim, 
Abu Dawud, dan Ibnu Majah). 

, 'I � '1. ;,_ ' .. :i:J- � ill\ i·A JJ, J , ✓ JU ,DJts- ·., (6
..r:' ..r::-�r--J ✓ - U--, )"-"_) - ,y-

(Yfl\VO :.u--i 0\JJ) �J :;G 15/f � 
Dari ½'isyah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa 
melakukan suatu amalan (perbuatan) yang tidak berdasarkan 
perintah kami, maka amalan itu ditolak." (HR. Ahmad). 
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3. Kaidah Fikih. Sebagai suatu ibadah, bentuk maupun

tatacara pelaksanaan shalat harus mengikuti segala 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam 

(Syari>ah) serta dipraktikkan oleh Rasulullah. Kaidah 

Fikih menegaskan: 

,,, ,, 
• 

,, , , l,,,,, 

er,

,,, 
, 

• ,,, 
., 

• , t,"' 
J� ��)11 .:.>j� ,�\ �I J� f :J� �l�l&I _}, JP :ii (1

-::., \.I> Js, ;....., � Jwt, � -::.,1µ1 .!JJ..i.5' J • • • :;�, 

� if � lijJ . . . ,-::.,b� ,J..; t � ..::...►.-? 0) ,;....., � 
' . 

.J')lj,. �IJ 't�4 ��l)!J ,JW ..'.iii ./'1Jt_; �\..:,ii-YI ,i..W\ �I 

'v"'L,:. i�i lp � t.pL,:. & � -Y )..I.ill 1.l... J • ,�! ..,,,. .,::HJ 

�\ � �- ./' y tS J. ''-"" � ./'i u � t .!)J..i.5' .:.,IS' _,J �!

�\ 01.S' �! !i}-- pi-%. U -.,.A)b:.11 .:.,\5JJ '� t L,.J :'.l,. \J:. 

l,J.j l:...W .JI.Z4 .!JJ..i.5' __,.-) J .')\..,.,l> � J,11..61I �\ �\ � 

�y,a.u pi- �pi- .:.,iJ ,�J�I .!)Jo,½ ..'.ii �I JJt_;1 l/_r.11 ��\ .:.,i 

C ,.J �I )� :-::., JP. ,�_r.11 J..,....,.i r.j -::.,Wl_,ll ,�\..!JI) .� _r-

('1". '-'1" •• :'-"" ' .,. 

i..1.J.,,.;all �.fa '� )I y, J JP ..UI) �\ �� ;� ��4- t).!-Y (2

.('1"'1' :v"' , '�, � 'i).1).i!I ? :_;..::...,� ,1/, ,rll 

"Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyariatkan oleh 

Allah." 

Js, J "-1\::5' r.j ..'.iii � _r- \J:. -Y! ..'.iii �')u ,� pl -::.,b�I J j.,.,t_;I (3 

JW ..'.ii __,-alL,:. J>- -��\ 0\j ,r1-J � ..'.iii J-P � .J y .J .:.>U 

Y .fal!J � J -��\ °Y-:? J -� �JU �- ��� if � ..u 

.,.IS' _r- � ii :JW Ju."-/ .:.,�iJ �.r' ($.ill •..►._,JI Js, "y\ 0�-Y \-4 

tl..:, .JP ..UI) - .,. ' :c,SJ.,_!JI- ..'.iii "-! .:.i�l t L,. 0:..UI if � ly .r'

,..;f.+.kl.J �� 4:,,-)L }'I �,rll i.) C/1 e..1 ,-½A" J. ..'.iii -½>- J. 

(' . f :._,,, _. f ' 'I' ' ,._,;l.!ll ;.,.,,.k]I ,,i..Ll::.... )'1)�:i� 

"Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif 

( mengikuti ketentuan dan tat a cara yang telah ditetapkan 
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oleh Syariah). Karena itu, tidak dibenarkan beribadah 

kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah 

disyariatkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan melalui 

penjelasan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Hal itu karena 

ibadah adalah hak murni Allah yang Ia tuntut dari para 

hamba-Nya berdasarkan sifat rububiyah-Nya terhadap 

mereka. Tata cara, sifat, dan ber-taqarrub (melakukan 

pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah hanya 

boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan 

diizinkan-Nya. Ia berfirman: 'Apakah mereka mempunyai 

sekutu-sekutu (selain Allah) yang mensyariatkan untuk 

mereka agama yang tidak diizinkan Allah? . .  .' (QS. Asy

Syura [42] : 21):' 

.: . \�'Ji' ·.·.11 i-;._ �1 , d°"I' . , •.• �I\ i-;._ �C �1:;t.:-_]I (4 � t ... ) L> � � J t . _J ) ,--:::;y- � . .• 

;; :J� � rL J ,J\J � ..1!1 _}..,, :s?1,; �� ✓ �:�1 

� J. (>L..ll -¥ �I y.l) �� � � � C I� \J ;f ;J, ::_,�f 

,w1_, ._,.,t;S:J4 il....=')11 'i')L 'ii � i },J '-:--,!-4:JI_, '-:--,!_;:)I •{-fai -½>' J 

.(A\ :J', \ '\ '\ o ,J /:JI .....,h]i ,y')L'il C__,::..ll )� ,;;_,,...,; JI i')L'il � 

"Ibadat itu didasarkan pada tauqif dan ittiba' ( mengikuti 

petunjuk dan contoh dari Nabi), bukan pada hawa nafsu 

dan ibtida' ( cipataan sendiri). Ditegaskan dalam dua 

kitab hadis sahih (Sahih Bukhari dan Sahih Muslim), 

dari 'A'isyah, dari Nabi SAW, ia bersabda, 'Barang siapa 

mengada-adakan dalam agama kita ini sesuatu yang 

bukan dari agama, maka ia ditolak.'" 

..L...J1 ,.J�1 JLJ1 wv ,j', · .f.· .1, .__.� �· "" .1, �:;w . ) �- . t . :J __ .,.,,.) • ) • • . • : Y" . .• 

� ✓�/ � t.) ._;.U! �,�\�Lil (,fo}s, -½,--ll J. � 

(Zr'. :,._;P ,___,.' Z ' '\ ,.._,,;l..::ll �\ ,�!_} 41..}iJI 



BIDANG IBADAH 

MEMPERHATIKAN: 

1. Aqwal ulama:

C t.�1) ,t_lr )II ,y �\) t. l,;'JIJ �I J>- \...,,\.;.,_. o')\..,a]I 0i (1 

('-?J_,JI iLo� '<. H'/'f' 

, rJ .I, 0 ,, ,.. 

�I 0i J>- J..u (\.,// \;I) ;G)i IS!) JW A.I� 4.r. .;JI )IJ (2 
, , 

<c c�1 �) y,,.,v 01_;.11 � 0� ... 01.A ._r::1

(�_rll � 

�l>-) \j\) 0\S' 01 U,-½ 4,l!.,J � jl::..s-)11 ...:.,l__,il � ('"""fi )I) (3 

('-?J�I �IA� '01;, C '-,>J�I 

2. Fatwa MUI Propinsi Jawa T imur No.Kep-13/SKF/MUI/

JTM/11/2005. 

3. Rapat Komisi Fatwa bersama Dewan Pimpinan MUI pacla

Sabtu, 28 Rabi'ul Awwal 1426 H/07 Mei 2005. 

Dengan memohon taufik dan ridha Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG SHALAT DISERTAI TERJEM AH 

BACAANNYA 

1. Shalat aclalah suatu ibaclah murni ('ibadah mahdhah); oleh

karena itu, pelaksanaannya wajib mengikuti petunjuk 

Allah SWT yang telah clisampaikan clan clicontohkan oleh 

Rasulullah SAW; baik clalam bacaan maupun gerakannya 

(aqwal wa af'al). 

2. Shalat yang clisertai terjemah bacaannya aclalah ticlak sah

karena ticlak sesuai clengan tuntunan Rasulullah SAW. 

3. Shalat yang clilakukan oleh pengasuh Ponclok I'tikaf Jamaah

Ngaji Lelaku Yayasan Taqwallah tergolong bid'ah dhalalah, 

yaitu bicl'ah yang sesat serta tertolak; clan shalat yang 

clilakukannya aclalah ticlak sah. 
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Ketua 

ttd 

Agar setiap Muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, 

menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa 

ini. 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 28 Rabi'ul Awwal 1426 H 

07 Mei 2005 M 

KOMISI FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 



DOA BERSAMA 

FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 3/MUNAS VII/MUI/7 /2005 

Tentang 

DOA BERSAMA 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-

22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah : 

MENIMBANG: a. bahwa dalam acara-acara resmi kemasyarakatan maupun 

kenegaraan terkadang dilakukan doa oleh umat Islam 

Indonesia dalam bentuk doa bersama dengan penganut 

agama lain pada satu tempat yang sama; 

b. bahwa hal tersebut telah menimbulkan pertanyaan di

kalangan umat Islam tentang hukum doa bersama menurut 

hukum Islam; 

c. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan

fatwa tentang doa bersama tersebut untuk dijadikan pedoman 

oleh umat Islam. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain: 
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Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang 
dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang 
menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu 
( manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping 
Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu 
mengingati (Nya). (QS. al-Naml [27]: 62). 

,, ;# ,, ,,,. .,.,, ,. .,. '#J .,, ,. ,, !Iii ,, ,,. ,, ,, 

1,...( �\ UI .JI �- �- tit ..!.,JL; all 01 I _11.i '. ..UI , �< J..iJ (2, J • • •• � J # , • y 0!,, _;"'-' 
,, ,., ,, ,, 

,, ,, ,, f/1 ,,: ,, ,,. ,, , ' ,, ,, I> 

::_,I� • , ? I , �< � ..UI � "< 'I 0 _1 ., W- \ , �- : \ 0( 
. � Jf-' 0!,, � y� � r- �J 

(Yi :oJJlll) �f 

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: 
"Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal 
sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain 
Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa 
yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir 
di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. ( QS. 

Al-Ma'idah [SJ : 73) . 

. . . Dan do' a orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. 

(QS. Ghafir [40] : SO). 

r:.;.. J, �' 0A u:, ;.1: L+J� Ji1 � 0;.� u :r-J1:, <4 
:0\.i�I) �if����:;:, 0Jy. UJ j;_J� U! tl!1 

('\A

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain 
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, 
dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian 
itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya) (QS. 

Al-Furqan 25] : 68). 



BIDANG IBADAH 

:o � I\ 0 _, 1:: • �f- �.::.__ i1 \ '!<'' lL.Ql, �.::.__ i1 \ _, i: l)' (5�> .r--r)-.Y'-' r--"')':r✓' .  :-Y'-' � J 

(£ r

Dan janganlah kamu campuraclukkan yang hak clengan 
yang bathil clan janganlah kamu sembunyikan yang hak 
itu, seclang kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2] : 42) 

c. 0 )�lso �f uJ ,0 )¥ c. �f u ,0 JA\S'.J, Qli j <6
;J:f ,�f c. 0 )�lso �i uJ ,;J°� c. \lso ✓i uJ ,�f

, (' -i : 0 J)l5:31) �� J,J �� 
Katakanlah: "Hai orang-orang yang 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. Untukmulah agamamu, dan untukku-lah, 

agamaku". (QS. Al-Kafirun [109] : 1-6). 

2. Haclis Nabi SAW:
0 ,_ , ,_ ,,, 

(-$.i. _?I olJJ) �;�1 � �lso:'.ul 

"Doa adalah otak (inti) ibadah." (HR. Tirmizi). 

3. Kaiclah Fikih:

MEMPERHATIKAN: 

J (;'J\ �•=11'0;�, • 't•A�\
t • J .,r , •- i.1- ..r 

"Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba' 

(mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi)." 

1. Penclapat para ulama (lihat, a.l.: Hasyiyatul Jamal Fathul

Wahhab, juz V, h. 226; Hasyiyatul Jamal, juz II, h. 119;
Mughnil Muhtaj, juz I, h. 323; clan al-Majmu', juz V, h. 72
clan 66):
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Kaum zimmi dan orang kafir lainnya tidak boleh bercampur 

dengan kita, baik di dalam tepat shalat kita maupun ketika 

keluar (dari kampung, tempat tinggal); dalam arti hal itu 

hukumnya makruh. Mereka di tempat terpisah dari kita, 

karena mereka adalah musuh Allah. Boleh jadi akan ada 

azab menimpa mereka disebabkan kekufuran mereka, dan 

azab tersebut dapat menimpa kita juga. Allah berfirman: "Dan 

peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa 

orang-orang yang zalim saja di antara kamu ... " (QS. Al

Anfal [8] : 25). Tidak boleh pula mengamini do'a mereka 

--sebagaimana dikemukakan oleh Imam Rawyani-- karena 

do'a orang kafir tidak diterima (dikabulkan). Sebagian ulama 

berpendapat, doa mereka boleh jadi dikabulkan sebagaimana 

telah dikabulkan doa iblis yang minta agar ditangguhkan. 

2. Rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 13 Ramadhan 1421/9

Desember 2000. 

3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII

MUI 2005. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 



BIDANG IBADAH 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG DOA BERSAMA 

Pertama: 

Kedua: 

Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan 

1. Doc:i Bersama adalah berdo'a yang dilakukan secara bersama

sama antara umat Islam dengan umat non-Islam dalam 

acara-acara resmi kenegaraan maupun kemasyarakatan 

pada waktu dan tempat yang sama, baik dilakukan dalam 

bentuk satu atau beberapa orang berdoa sedang yang lain 

mengamini maupun dalam bentuk setiap orang berdoa 

menurut agama masing-masing secara bersama-sama. 

2. Mengamini orang yang berdo'a termasuk doa.

Ketentuan Hukum 

1. Doa bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan

nonmuslim tidak dikenal dalam Islam. Oleh karenanya, 

termasuk bid'ah.

2. Doa Bersama dalam bentuk "Setiap pemuka agama berdo'a

secara bergiliran'' maka orang Islam HARAM mengikuti 

dan mengamini doa yang dipimpin oleh nonmuslim. 

3. Doa Bersama dalam bentuk "Muslim dan nonmuslim

berdoa secara serentak'' (misalnya mereka membaca teks 

doa bersama-sama) hukumnya HARAM. 

4. Doa Bersama dalam bentuk "Seorang non-Islam

memimpin doa" maka orang Islam HARAM mengikuti dan 

mengamininya. 

5. Doa Bersama dalam bentuk «Seorang tokoh Islam memimpin

doa" hukumnya MUBAH. 

6. Doa dalam bentuk "Setiap orang berdoa menurut agama

masing-masing" hukumnya MUBAH. 
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Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 21 lumadil Akhir 1426 H. 

28 Juli 2005 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VII 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 



BIDANG IBADAH 

PENJELASAN ATAS FATWA 

TENTANG DOA BERSAMA 

Bagi umat Islam, Doa Bersama bukan merupakan sesuatu yang ham. Sejak 
belasan abad, bahkan sejak agama Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, 
hingga sekarang, mereka sudah terbiasa melakukannya, baik dilakukan setelah shalat 
berjemaah maupun pada event-event tertentu. 

Doa adalah suatu bentuk kegiatan berupa permohonan manusia kepada 
Allah SWT semata (lihat antara lain QS. An-Naml [27]: 62). Dalam sejumlah ayat 
Al-Qur'an (lihat antara lain QS. Al-Mu'min [40]: 60) Allah memerintahkan agar 
berdoa. Oleh karena itu, kedudukan doa dalam ajaran Islam adalah ibadah. Bahkan 
Nabi SAW menyebutnya sebagai otak atau intisari ibadah (mukhkh al- 'ibadah).

Sebagai sebuah ibadah, pelaksanaan doa wajib mengikuti ketentuan atau aturan 
yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Di antara ketentuan paling penting dalam 
berdoa adalah bahwa doa hanya dipanjatkan kepada Allah SWT semata. Dengan 
demikian, di dalam doa sebenarnya terkandung juga unsur akidah, yakni hal yang 
paling fundamental dalam agama (ushul ad-din).

Di Indonesia akhir-akhir ini, dalam acara-acara resmi kemasyarakatan maupun 
kenegaraan umat .Islam terkadang melakukan doa bersama dengan penganut 
agama lain pada satu tempat yang sama. Doa dengan bentuk seperti itulah yang 
dimaksud dengan Doa Bersama. Sedangkan doa yang dilakukan hanya oleh umat 
Islam sebagaimana disinggung di atas tidak masuk dalam pengertian ini. Doa 
Bersama tersebut telah menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan umat Islam, 
terutama tentang status hukumnya. Atas dasar itu, Majelis Ulama Indonesia dalam 
Musyawarah Nasional VII tahun 2005 telah menetapkan fatwa tentang Doa Bersama. 
Bagi sejumlah kalangan, Fatwa tersebut telah cukup dapat menjawab persoalan; 
akan tetapi bagi sebagian kalangan lain, Fatwa itu masih mengandung persoalan 
sehingga penjelasan Iebih lanjut masih tetap diperlukan. 

Berikut adalah Fatwa dimaksud serta penjelasannya. 

A. Bentuk-bentuk Doa Bersama

1. Satu orang berdoa (memanjatkan doa) sedangkan yang lain mengamininya
(megucapkan AMIN). 

2. Beberapa orang berdoa sedangkan yang lain mengamininya.

3. Setiap orang berdoa menurut agama masing-masing secara bersama-sama.
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4. Mengamini (mengucapkan AMIN kepada) orang yang berdoa. Hal itu

karena arti AMIN adalah istajib dua ana (perkenankan atau kabulkan 

doa kami, ya Allah). 

B. Bentuk-bentuk Doa Bersama yang HARAM
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I. Setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran.

Dalam bentuk ini orang Islam HARAM mengikuti dan mengamini doa 

yang dipimpin oleh nonmuslim. 

a. Mengapa haram mengamini doa nonmuslim? Karena, sebagaimana

telah dijelaskan, "mengamini" sama dengan berdoa; dan ketika yang 

berdoa adalah nonmuslim, maka orang Islam yang mengamini tersebut 

berarti ia berdoa kepada Tuhan yang kepadanya nonmuslim berdoa. 

Padahal konsep dan akidah mereka tentang Tuhan, menurut Al-Qur'an, 

berbeda dengan akidah orang Islam (lihat antara lain QS. Al-Ma'idah 

[SJ: 73). Dengan demikian, orang Islam yang mengamini doa yang 

dipanjatkan oleh nonmuslim dapat dikategorikan kafir atau musyrik. 

b. Orang Islam yang karena alasan tertentu hams mengikuti doa bersama,

maka ketika nonmuslim memanjatkan doa, ia wajib diam dalam arti 

haram mengamininya. 

2. Muslim dan nonmuslim berdoa secara serentak ( misalnya mereka membaca

teks doa bersama-sama). 

Doa Bersama dalam bentuk ini hukumnya HARAM. Artinya, orang 

Islam tidak boleh melakukannya. Sebab doa seperti itu dipandang telah 

mencampuradukkan antara ibadah (dalam hal doa) yang hak (sah, benar) 

dengan ibadah yang bathil (batal); dan hal ini dilarang oleh agama (lihat 

antara lain QS. Al-Baqarah [2]: 42). 

Doa Bersama dalam bentuk kedua ini pun sangat berpotensi mengancam 

akidah orang Islam yang awam. Cepat atau lambat, mereka akan menisbikan 

status doa yang dalam ajaran Islam merupakan ibadah, serta dapat pula 

menimbulkan anggapan bagi mereka bahwa akidah ketuhanan nonmuslim 

sama dengan akidah ketuhanan orang Islam. Di sini berlakulah kaidah: 

"sadd al-zariah" dan "daf'u al-dharar". 

3. Seorang nonmuslim memimpin doa.

Dalam Doa Bersama bentuk ketiga ini orang Islam HARAM mengikuti 

dan mengamininya; dengan alasan sebagaimana pada bentuk pertama. 



C. Bentuk-bentuk Doa Bersama yang MUBAH (Dibolehkan)

1. Seorang tokoh Islam memimpin doa.

2. Setiap orang berdoa menurut agama masing-masing

D. Penutup

BIDANG IBADAH 

1. Doa Bersama sebagaimana dimaksudkan dalam fatwa pada dasarnya tidak

dikenal dalam Islam; dan karenanya termasuk bid 'ah (bagian kedua angka 

1). Akan tetapi, tidak berarti semua bentuk doa bersama hukumnya haram. 

Mengenai status hukumnya dijelaskan pada angka 2 s-d 6). 

2. Ada tiga bentuk Doa Bersama yang bagi orang Islam haram melakukannya.

Dua bentuk (lihat B angka 1 dan 3) disebabkan orang Islam mengamini 

doa nonmuslim, dan satu bentuk (lihat B angka 2)  disebabkan 

mencampuradukkan ibadah dan akidah dengan ibadah Islam dan akidah 

nonmuslim. 

3. Ada dua bentuk Doa B�rsama yang hukumnya mubah (boleh dilakukan)

oleh umat Islam (lihat C) hal ini karena yang berdoa adalah orang Islam 

sendiri dan tidak mengamini doa nonmuslim. 

4. Larangan Doa Bersama dalam tiga bentuk di atas (huruf B) tidak dapat

dipandang sebagai pemberangusan terhadap kebebasan untuk menjalankan 

ibadah menurut keyakinan masing-masing, melainkan untuk melindungi 

kemurnian akidah dan ibadah umat Islam, serta merupakan penghormatan 

terhadap keyakinan setiap pemeluk agama. 

5. Menghadiri Doa Bersama yang dipimpin oleh nonmuslim tidak diharamkan

dengan syarat tidak mengamininya. Namun demikian, sebaiknya orang 

Islam tidak menghadirinya. Jika terpaksa harus menghadirinya, ia wajib 

bersikap pasif (berdiam diri, tidak mengamini) ketika nonmuslim berdoa. 

6. Maksud kata "Mengikuti" dalam Fatwa, bagian kedua, angka 2 dan 4 adalah

mengikuti doa yang dipimpin oleh nonmuslim yang disertai mengamininya 

atau mengikuti gerakan-gerakan dan tata cara berdoa yang dilakukan oleh 

nonmuslim walaupun tanpa disertai mengamininya. Oleh karena itu, bagi 

orang muslim mengikuti doa nonmuslim haram hukumnya, karena hal itu 

sama dengan mengikuti gerakan atau tata cara beribadah yang dilakukan 

oleh nonmuslim. Sedangkan menghadiri semata doa nonmuslim, tanpa 

mengikuti gerakan-gerakan dan tata caranya dan tanpa mengamininya, 

tidak diharamkan sebagaimana dijelaskanpada angka 5 di alas. 
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WANITA MENJADI IMAM SHALAT 

FATWA 

MAJEUS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 9/MUNAS VII/MUl/13/2005 

Tentang 

WANITA MENJADI IMAM SHALAT 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-

22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah : 

MENIMBANG: a. bahwa belakangan ini umat Islam dikejutkan oleh peristiwa 

wanita menjadi imam shalat berjama"ah di mana makmumnya 

terdapat kaum lelaki; 

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam syari'at

Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

hukum wanita menjadi imam shalat, untuk dijadikan 

pedoman bagi umat Islam. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain: 
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... � J:s:- � ,--2:: :», � t:.i ►Ll� J:s:- 0:,;1:,; JG:.JI 
. , , 

(Y"t :►WI) 

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 

atas sebahagian yang lain (wanita) ... (QS. An-Nisa [4}: 34). 



BIDANG IBADAH 

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

rf 0r iiJJ rf ;.i �:-J �FJ � �I -fa �, J�J 0r (1 
(r-5'l:l-lJ � 

J
b y.i o\JJ) LA.):; J,.f 

Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi
imam bagi penghuni rumahnya (HR. Abu Dawud dan
al-Hakim). 

, • t ,, I , - , � • ' , • ' 

rY .:i, ,JJ) r' ;i r-L:, �1:, � <ll)\ fa �' J�J .:,i <2

(� }...UI olJJ) LAI, i� ff ;t:...: 
Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi
imam bagi kaum perempuan penghuni rumahnya (HR.
Daraquthni) 

,,. --- "' ""  ,,. OIi ,, l> ;ll ;/I J ,,. ,,.  

�1 oi;1 :_;y � :r-L:, � ill1 fa �1 J;.1 JLt (3
.(4.:►.L- 0-11 olJJ)

Rasulullah bersabda: "J anganlah seorang perempuan
menjadi imam bagi laki-laki" (HR. Ibnu Majah)

,,. 41 " • , � ill\ I'- .WI J ' , Jlt (4
✓- � , J-'J 

- L.4 ol LlJ J0oi•a:1( 
(,---- JJ) � , ., J 

Rasulullah bersabda: "(Cara makmum mengingatkan imam
yang mengalami kekeliruan adalah dengan) membaca
tasbih bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi
makmum perempuan" (HR. Muslim)

Jb:-"11 J
0 

�, '''. :: i-�- ..X, ;iJ, i-_ .illl J ', Jli (5
J' , y-,P p>- r-J ,. �, J-'J 

LAI,�:, LAI,�\ �w, �� ;...:, ,LA1,�1 LAl,�J l+!jf 
,, ! 

(-,,>J�I olJJ) 4,rj1 

Rasulullah bersabda: "Sa.f (barisan dalam shalat berjamaah)
terbaik untuk lakil-laki adalah saf pertama (depan) dan
saf terburuk bagi mereka adalah saf terakhir (belakang);
sedangkan saf terbaik untuk perempuan adalah saf
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terakhir (belakang) dan saf terburuk bagi mereka adalah 

saf pertama (depan)" 

�i�I ��\ �1 :�J � ;SJ, � J,1 J;.� J� (6
<r-1----- 01

JJ) ��1:, �l<d1:,

Rasulullah bersabda: "Shalat dapat terganggu oleh 

perempuan, anjing dan himar" (HR. Muslim)
> 0 -" .J. o, ;I, ,... ;P :>t ;fl J ,, .-

O • ;;i" 11 ;;")(,., I':.. -i : � I'., � ;.ii, I' - .J.ll J ' , J \j
-.I r-' , ,.;- r--J -· � , y J 

(',?J6:..:,\I o\JJ) � ;.i 

Rasulullah bersabda: "(Melaksanakan) shalat yang paling 

baik bagi perempuan adalah di dalam kamar rumahnya" 

(HR. al-Bukhari)

3. Ijma' shahabat bahwa di kalangan mereka tidak pernah
ada wanita yang menjadi imam shalat di mana di antara
makmumnya adalah laki-laki. Para shahabat juga berijma'
bahwa wanita boleh menjadi imam shalat berjama'ah yang
makmumnya hanya wanita, seperti yang dilakukan oleh
A'isyah dan Ummu Salamah RA. (Tuhfah al-Ahwazi li-al
Mubarakfuri).

4. Kaidah Fikih:

: w\11 �- =1i' o;G..l1 · \ • � �1 t • J .,r , ., -1, � 

"Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba' 

(mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi)." 

MEMPERHATIKAN: 
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1. Pendapat para ulama dalam kitab al-Umm li-al-Syafi'i, al
Majmu' Syarah al-Muhazzab li-al-Nawawi, dan al-Mughni
li-Ibn Qudamah.

2. Kenyataan bahwa sepanjang masa sejak zaman Nabi
Muhammad SAW tidak diketahui adanya shalat jama'ah di
mana imamnya wanita dan makmumnya laki-laki.



BIDANG IBADAH 

3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII

MUI 2005. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FAT WA WANITA MENJADI IMAM SHA.LAT 

1. Wanita menjadi imam shalat berjama'ah yang di antara

makmumnya terdapat orang laki-laki hukumnya haram dan 

tidak sah. 

2. Wanita menjadi imam shalat berjama'ah yang makmumnya

wanita, hukumnya mubah. 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 21 Jumadil Akhir 1426 H. 

28 Juli 2005 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VII 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
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HUKUM PELARANGAN KHITAN 

TERHADAP PEREMPUAN 

FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 9A Tahun 2008 

Tentang 

HUKUM PELARANGAN KHITAN TERHADAP PEREMPUAN 

Majelis Ulama Indonesia, setelah : 

MENIMBANG : a. bahwa dewasa ini terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat 

terhadap khitan perempuan. 
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b. bahwa Departemen Kesehatan Republik Indonesia Cq.

Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat telah mengeluarkan Surat 

Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan 

bagi Petugas Kesehatan; 

c. bahwa telah terjadi keragaman praktik khitan perempuan

di masyarakat karena ketidak-fahaman batas yang dikhitan; 

d. bahwa terhadap persoalan tersebut Kementerian

Pemberdayaan Perempuan telah mengajukan permohonan 

fatwa kepada MUI; 

e. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam syariat

Islam, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

hukum pelarangan khitan terhadap perempuan. 



MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT. : 

BIOANG IBAOAH 

-. < •• 'i1 -. �tS"" c.· u...;.. · r·, it· � d �1 G:;..· f "!
i.J:;.r cX J ·, �J!: -tt , ·:.Jr-' 

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): 
"lkutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah 
dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan". 
(QS. An-Nahl (16] : 123) 

,,-. ,, .. ,,. ,t ,, .., :I, • t , ( ·1 U,, , 11 � • ' , , , .31 ., • , � 1�-i •. - , \.;.,,) . , • , •. ,, � fl� , C:i J � Y' J 4+='=" Jr- i:r-- ., i:.r-- ,:.r" J 
;u;:_. (

0

\ �\ �;- u.;_;_., �fl� J ·, 
"Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang 
yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang 
diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama 
Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi 
kesayanganNya". (QS. An-Nisaa[4] : 125)

0 _,. ; fl ,,,.. 0 ,,..,, fll e J '. < '•' I\ : .)\S" t:,• u...:.;.,. 
, ('\ a.l.,. I 'tlt :illl --� la � -: cX J • , � fl� , � ..J J 

"Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". 
Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia 
termasuk orang-orang yang musyrik". (QS. Ali Imran[3]

95) 

,,, J J J .,.  - , ,,_ ,,  .,, .,. • , • , :ill( ' C 1 .> • CI • ·' ,, .all ' C' !.._ � • ' t\i �\ .:, � t � !,< .)I I.Jr--"IJ' r�J �-.f,� �r- �.r
,,, "' -- � � 

� J J.JAS" 

"Katakanlah: "fika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 
ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa
dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." 
(QS. Ali Imran[3J: 31) 

"Katakanlah: "Ta>atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu 
berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang
orang kafir". (QS. Ali Imran[3] : 32)
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2. Hadis-hadis Nabi SAW:

0GJ..i : ,I� � j,_, ..:fs_ all . i-- " �II �f .._:,f '.' i;_c:.,f .; ...:Lll ' f '., , .., r-J,. � -F;:' --� if �- �-:;- -.I:, if 

(o..L:.....- J .L?-i olJ;) :Y. �� �� }! C 
"Bahwa Nabi SAW bersabda: Khitan merupakan sunnah 
(ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) 
bagi perempuan (HR. Ahmad)

.,, ,,.. ,,, g,,,, J. IP 

� ', ' · ;• · I t:',a1lll i,'., W G' : J:.u1 Is- . • , , ' · • ,ill\ ..w;. •. ,,:.r.;,=--J · , . Yf"r>"J., ,. if' 
, , , 

�\ 01:,£) ���) ',}f U:, �\J 

Dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : 
"Wahai wanita-wanita Anshor warnailah kuku kalian (dengan 
pacar dan sejenisnya) dan berkhifadhlah (berkhitanlah) kalian, 
tetapi janganlah berlebihan". (As-Syaukani dalam Nail al

Author) 

� i'.)\SGJ1 ;:11 I�\ :.:.J� : j,_, � ili1 j, A " -�\\ .J,. l!J� ·-�, , � . r-J ,. � � 'r. J , !J 
, , ,... 

,:;, o .,, ;p .,, � fl1 ;;i ,- .,, g, .,, J.  o 

�u: ,�.- � �1 1' - .J.11 J ' ,, isi � 1· f11 �-r-J ,. � , J-' JJ � , J 
Dari Aisyah istri Nabi SAW ia berkata: ''Apabila bertemu 
dua khitan maka wajiblah mandi, aku dan Rasulullah telah 
melakukannya, lalu kami mandi". (HR At-Turmudzi, Ibnu

Majah dan Imam Ahmad dari 'Aisyah RA) 

Dari Ummu 'Athiyyah RA diceritakan bahwa di Madinah ada 
seorang perempuan tukang sunat!khitan, lalu Rasulullah SAW 
bersabda kepada perempuan tersebut: "Jangan berlebihan, 
sebab yang demikian itu paling membahagiakan perempuan 
dan paling disukai lelaki (suaminya)". (HR. Abu Daud)

,I, ,,,, .,, .,, ,.,,, 0 ,, .,, ,.. .,, ,.-: .,, Jli ,i,'.,Lll � ;;i:;.1 �;W4 c.,;\.S"" :Jl.i ,� J. ;J�I ;}-
'}', ··'·\"::i�.- �ili\ {_JJ,J ,, l:.tJu;,i�1,;,J(::tJ � r-J ,. � , r" J '-t-' ., r 'T' 

. "rjJI � �JJ ,�}!�ft� ,p 
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Dari adh-Dhahhak bin Qais bahwa di Madinah ada seorang 

ahli khitan wanita yang bernama Ummu 'Athiyyah, Rasulullah 

SAW bersabda kepadanya : "khifadllah (khitanilah) dan 

jangan berlebihan, sebab itu lebih menceriakan wajah dan 

lebih menguntungkan suami". (HR. At-Tabrani dari adh

Dhahhak) 

} .:I O = 
£ 

,. ,.,  O � ,, 
t 

0�1 ;;�1 � � :,1 � ;;�1 �1::,J ;;:;.;. i.$-1 y
, - , 

/. J ,,, ,'/;J ,� 0 ,C 

:-,-' �L'::JI :.,..u::, /.<i.1UI �jQfJ ��\ �J �\��IJ 

"Lima perkara yang merupakan fitrah manusia : khitan, al

Istihdad (mencukur rambut pada sekitar kemaluan), mencukur 

bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis. (HR 

Jama'ah dari Abu Hurairah RA). 

3. Ijma' Ulama. Seluruh Ulama sepakat bahwa khitan bagi

perempuan merupakan hal yang disyari'atkan. 

4. Kaidah Fikih

"Tidak ada ijtihad ketika ada nash" 

MEMPERHATIKAN 

1. Fuqaha madzhab sepakat pensyariatan khitan terhadap

perempuan dengan menjelaskan mengenai khitan terhadap 

perempuan dan tata caranya, yang antara lain dimuat 

dalam Kutub wa Rasail wa Fatawa Ibn Taimiyah fi al-Fiqh 

(Maktabah Ibn Taimiyah, juz 21 hal. 114), I'anah al-Thalibin 

(Beirut: Dar al-Fikr, juz 4, hal. 174), Hawasyi al-Syarwani 

(Beirut: Dar al-Fikr, juz 1, hal. 142), Mughni al-Muhtaj 

(Beirut: Dar al-Fikr, juz 4, hal. 202), Minhaj al-Thalibin 

(Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 1, hal. 136), al-Bahr al-Raiq 

(Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 1, hal. 61), Fath al-Bari (Beirut: 

Dar al-Ma'rifah, juz 10, hal 340 dan 347), 'Aun al-Ma'bud 

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 14, hal. 123), Nail 

al-Authar (Beirut: Dar al-Jail, Juz 1, hal. 137), dan Tuhfah 

al-Ahwadzi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz 8, hal. 
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28). Hanya saja, para fukaha berbecla penclapat clalam 

menentukan hukumnya; madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, 

clan Hanabilah menyatakan sunnah, seclang Syafi'iyyah 

menyatakan wajib. 

2. Fuqaha maclzhab berbecla penclapat clalam menentukan

hukum khitan terhaclap perempuan; maclzhab Hanafiyyah, 

Malikiyyah, clan Hanabilah menyatakan sunah, sedang 

Syafi'iyyah menyatakan wajib, yang antara lain tercantum 

dalam: 

a. Ibnu Qudamah clalam Al-Mughni:

' :t:..!ll j;_ J ��) ' �G.-JI � �1; 0�\ �G
� • ·,� I' , .,,

. � � y. � J 
,,,. - ,, .., 

"Khitan itu wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi 
perempuan adalah suatu kemuliaan!kebaikan, tidak 
wajib bagi mereka" (Ibnu Qudamah, al-Mughni, [Kairo:

Maktabah al-Qohiroh, TT], h. 64) 

b. Aun al-Ma'bud, Juz 14, hal. 125:

�f JUJ Ii� i.:. uw �c.J � y.1 �r,'� �f �J ... " 
, , , 

,-.·,�· ., •• 1,'"'f' :,,�-��· ;/.ill " ( 
� �I.,;..) .Y,,-JJ \$"�.,;.... !' , �) 

"Berdasarkan zhahir hadis, Abu Hanifah dan Malik 
berpendapat bahwa hukum khitan hddala sunah secara 
mutlak (baik Iaki-laki maupun perempuan), Imam 
Ahmad berpendapat wajib bagi laki-laki dan sunah bagi 
perempuan, sedang Imam Syafii berpendapat wajib atas 
keduanya". 

c. Nail al-Authar, Juz 1, hal. 138
j O O ,, 0 

�u.J(, ��' J- � ri;�, .SJ) ;,�1 ... /;,..j � 4,) 
, , , 

�c. �J :Ll'J ��JI j;. J �(, m :�i � -;i;J 
"If ;;J 

� A $ Q _,,, ,, � ;.;, "�' js1 Jji �:, � Jp1 Jti ��,:, � �i:, 
., .. ,., 

,, ,,. 

"t:.1i, u ,�·,1: • �( m -- - ·c."'( • tfl, :.iti- l� ••• 
, � .J';../,. ._ J u;:?"-1-r;Jrf"' J� 
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Ada perbedaan tentang kewajiban khitan. Imam Yahya, 
Imam al-Syafi'i dan kebanyakan Ulama menyatakan 
bahwa khitan wajib bagi lelaki dan perempuan. 
Demikian juga menurut Malik dan Abi Hanifah. Imam 
Nawawi memandang khitan hukumnya sunah bagi 
lelaki dan perempuan. Imam al-Nashir dan Imam Yahya 
menyatakan bahwa khitan wajib bagi laki-laki, tidak 
bagi perempuan. 

d. I'anah at-Thalibin, Juz IV, hal. 198

� c:fai �-;.. � �W1 �� J :.,._,)i:, �r ,t, �Wi:, ="'i>
, , • ,. .,. " ,,, .,- J lJ✓ ,. • II

;�'"b,;Jl Ju �I ;••·, )1 \) ' ( ':,I (:.,f �- iJG.:.JI ,. \ • • • (u"") � J J -I, � ..,- ., J • • r--
0·:J · · ,\j;IS .1 • f . 1::.-i1 �f- of· ii 1:.!.__f i,: · <:i� J- • - •f, 1$ .. ·!- I.$ r:- . J • r--'c i.r-- : ,._p....,- J � 

-�;:, �� }S'i �f �)! .s;..f :�,:,� :)J 't �t 

Yang diwajibkan dalam mengkhitan perempuan adalah 
memotong bagian yang harus dikhitan. Diutamakan 
dalam mengkhitan perempuan untuk menggores sedikit 
saja dari bagian yang harus dikhitan, berdasarkan 
hadis riwayat Abu Daud dan lainnya: bahwa rasulullah 
SAW berkata pada tukang khitan perempuan: khitanlah 
dengan sedikit dan jangan berlebih-lebihan. Khitan bagi 
perempuan lebih membahagiakan perempuan dan lebih 
disenangi bagi suami; dalam pengertian menambah 
kenikmatan hubungan badan. Dalam suatu riwayat 
«lebih menceriakan wajah, yakni lebih banyak aura 
dengan aliran air muka dan darah. 

d. DR. Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fikih al-Islami
wa Adillatuhu 
"Khitan pada perempuan ialah memotong sedikit mungkin 
dari kulit yang terletak pada bagian atas farj. Dianjurkan 
agar tidak berlebihan, artinya tidak boleh memotong 
jengger yang terletak pada bagian paling atas dari farj, 
demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan waktu 
bersenggama". (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiwa
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Adillatuhu, [Damaskus : Daar al-Fikr al-Islami] Jilid I ,  
h. 356)

e. Syaikh Jad al-Haq Syaikh al-Azhar, Buhust wa Fatawa
Islamiyah fi Qhadhaya Mu'ashirah. 

,, o ' ,, e A ,. 0 P 

x �i :;-, JA1i ;..i:, .�� :;.r ;ri:, ,,;�:, ru:..�1 §� x
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Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa seluruh 
mazhab dalam fikih sepakat bahwa sesungguhnya 
khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah bagian dari 
fitrah dan syiar Islam. Khitan pada dasarnya adalah 
perkara terpuji, dan sepanjang penelaahan kami atas 
kitab-kitab fiqih, tidak ada satupun ahli fiqih yang 
melansir sebuah pendapat yang melarang khitan bagi 
laki-laki dan perempuan, atau pendapat yang melarang 
atau menganggap adanya bahaya (dharar) khitan bagi 
perempuan. Hal tersebut karena telah sesuai dengan 
apa yang diajarkan oleh rasulullah SAW kepada Ummu 
Habibah sebagaimana riwayat yang dilansir di depan. 
Sedangkan adanya perbedaan dalam tata cara (sifat) dan 
hukumnya antara wajib, sunnah, atau makramah, maka 
semata-mata perbedaan tersebut dalam istilah yang ada 
di bawahnya. 

2. Penjelasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan,
Departemen Kesehatan RI, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), 
dan Prof. DR. Jurnalis Udin dalam rapat Komisi Fatwa 
MUI, yang pada intinya menggambarkan adanya resiko 
khitan perempuan disebabkan oleh tata cara khitan yang 
tidak sesuai dengan ketentuan syara'. 



BIDANG IBADAH 

3. Pendapat Komisi Fatwa dalam rapat tanggal 9 Desember

2006/18 Dzulqo'dah 1427 H, tanggal 3 Mei 2008, dan tanggal 

7 Mei 2008. 

Dengan memohon ridha Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM PELARANGAN KHITAN 

TERHADAP PEREMPUAN 

Pertama: 

Kedua: 

Ketiga: 

Status Hukum Khitan Perempuan 

1. Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk

fitrah (aturan) dan syiar Islam. 

2. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah,

pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang 

dianjurkan. 

Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan 

Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan 

dengan ketentuan syariah karena khitan, baik bagi laki-laki 

maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. 

Batas atau Cara Khitan Perempuan 

Dalam pelaksanaannya, khitan terhadap perempuan harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya

menghilangkan selaput (jaldah! colum!praeputium) yang 

menutupi klitoris. 

2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan,

seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) 

yang mengakibatkan dlarar. 
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Keempat: Rekomendasi 

1. Meminta kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan

untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan 

peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan. 

2. Menganjurkan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan

untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga 

medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan 

ketentuan fatwa ini. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 1 Jumadil Awai 1429 H 

7 Mei 2008 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

DR. H.M. Anwar Ibrahim) MA Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
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SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA (OSTOMATE) 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 7 Tahun 2009

Tentang 

SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA (OSTOMATE) 

Majelis U1ama Indonesia, 

MENIMBANG: a. bahwa "ostomy" merupakan suatu jenis tindakan operasi 

yang diperlukan dengan membuat lubang (stoma) pada 

bagian tubuh tertentu, bagi penderita keganasan pada saluran 

cerna (usus besar) atau saluran kemih sehingga kehilangan 

kemampuan untuk buang air besar atau buang air kecil 

secara normal. Hal mana mengakibatkan penderita harus 

menggunakan suatu alat buatan melalui stomanya untuk 

mengumpulkan hasil pembuangan tubuh, baik berupa urine 

ataupun tinja. 

b. Setiap orang yang mukallaf diwajibkan mendirikan shalat

dalam keadaan bagaimanapun, sesuai dengan kondisinya. 

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang

perlu menetapkan fatwa tentang Shalat bagi penyandang 

Stoma. 

MENGINGAT: I. Ayat-ayat Al-Qur'an; antara lain: 
' ,. "\ ',. ,, 

(' "\ :.:,ilA.::11) ••. \�IJ l�IJ ��� .. \ t::. .i'.ill l_,.i;u 
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« Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut ke

sanggupanmu dan dengarlah serta taatlah': 

2. Hadis-hadis Nabi SAW tentang pengurusan jenazah dan

hadis: 

Jika aku memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan 

sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian .. 

3. Kaidah fikih; antara lain:

} <;I , /. ,, 

..::..,\' •-1.:.: .. < \\ •• ! o'. , ··-1\ 
, JY-- C:: J)r--' 

Keadaan darurat membolehkan perkara yang dilarang 

�\ '; �i Jw, 1i1 
Suatu perkara jika membawa kesempitan maka akan menjadi 

longgar 

MEMPERHATIKAN: 
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1. Pendapat Syaikh Sayyid Bakri dalam kitab I'anatut Thalibin:

11 � u =t.r•) �:,it ,& i, �f <�ti:.. �:i;J\ r� :.J_,;)

"Haram bagi orang yang hadas mendirikan shalat walaupun 

shalat sunnah berdasakan sabda Nabi SAW ''A.llah SWT tidak 

akan menerima shalat orang yang hadas hingga berwudhu". 

Ketentuan ini kecuali bagi orang yang hadasnya tidak bisa 

disucikan (daim al-hadas), yang hukumnya telah disampaikan 

di bah terdahulu, dan selain orang yang tidak mendapatkan 

alat untuk bersuci ( air untuk berwudhu, dan debu untuk 

tayammum)" 
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2. Pendapat An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al

Muhadzab: 

� 1t.:. C,?"J �I� ::_,� � :;J �µ1J ��\ � �J 
' ,, I' ;, , I' � J i1 
J-:---''-",.?-3-P� 

"Hukum bagi orang yang beser, dan mudah keluar madzi 

dan orang yang tidak mungkin bersuci (da'im al-hadas) dan 

air Iuka yang mengalir adalah sama dengan hukum orang 

yang istihadhah sebagaimana dijelaskan sebelumnya" 

3. Rapat Komisi Fatwa dan Pimpinan MUI pada hari Jumat,

21 Agustus 2009 / 29 Sya'ban 1430 H. 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA 

(OSTOMATE) 

1. Shalat bagi penyandang stoma ( ostomate) selama masih bisa

melepaskan atau membersihkan kantung stoma (stoma bag) 

sebelum shalat, maka wajib baginya untuk melepaskan atau 

membersihkannya. 

2. Sedangkan apabila tidak dimungkinkan untuk melaksanakan

ketentuan pada nomor 1 di atas, maka baginya shalat 

dengan keadaan apa adanya, karena dalam kondisi tersebut 

ia termasuk daim al-hadats (orang yang hadas-nya tidak 

bisa disucikan), yakni dengan berwudhu setiap akan 

melaksanakan shalat fardhu dan dilakukan setelah masuk 

waktu shalat. 
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Ketua 

ttd 

Jakarta, 4 Ramadhan 1430 H 

25 Agustus 2009 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMIS! FATWA 

Sekretaris 

ttd 

DR. KH. Anwar Ibrahim Dr. H. Hasanuddin, M.Ag 



KIBLAT 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 03 Tahun 2010 

Tentang 

KIBLAT 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah: 

MENIMBANG: a. bahwa akhir-akhlr ini beredar informasi di tengah masyarakat 

tentang adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid/ 

musholla di Indonesia, berdasarkan temuan hasil penelitian 

clan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit; 

b. bahwa atas informasi tersebut, masyarakat menjadi resah

clan mempertanyakan hukum arah kiblat; 

c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat 

untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT: 

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke 

langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke 
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kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah 
Masjidil Haram. dan di mana saja kamu berada, palingkanlah 
mukamu ke arahnya. Dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi 
dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang 
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah 
benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari 
apa yang mereka kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 144) 

2. Firman Allah SWT :
,., 

,�r (.:JT �T ,,:� :,1::, J- -:i .: .:..-, .i.:;.. . , 
jJ �'.r'"' , � _r- �J ,.r-.-? . 0-!J 

(149: &fa.)l)0)��1 � � �Tt.:., 
4

d,GJ
0-!

J;..u 
" 

, , 

"Dan dari mana saja kamu keluar ( datang), maka palingkanlah 
wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan 
itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah 
sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan". (QS. 
Al-Baqarah [2]: 149) 

3. Firman Allah SWT:

t.: .!.;;.._, �1;J1 �T � �j j� ..:-;?.i,.:;.�.,. 

�, � .,_<J� Qi� <� � ,�-,:� � , , iJ; �, • r- '-I" , u� , ,.,...- �--�J _,,.� 
,. .,.,, .,, .,. .,,,, t .,. ., ,.. , .,,, ,:: ,,,,,,,.. .,. . ,.,,,,., � ....

·< 1.: • · '•-:J
' 

·· • · I' • • •. •.·..:. ')lj • ,. I - : 11.,.. _, .'.\JI � � � !J (.)� J r--1" r-- � .,.,....,., -......:,_Y.., 

0.,:i:,1�j 
"Dan dari mana saja kamu (keluar ), maka palingkanlah 
wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu 
(sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, 
agar tidak ada hujjah bagi manus·ia atas kamu, kecuali 
orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah 
kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). 
dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya 
kamu mendapat petunjuk". (QS. Al-Baqarah [2]: 150). 

4. Firman Allah SWT : 



BIDANG IBADAH 

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka ke mana
pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS.

Al-Baqarah [2] : 115) 

5. Firman Allah SWT : 

J :» � t.:j �1;. f, --��� j.;. � J iJ�J 
J ,., .,, J ,,,,,,.,, J J ,:: ,,, J � ,,, J t ,,.�.,, C, ,,, ,,, ,,. .. J 
-,.. · ... 1• �11 'c,:- - - •·1·< .1� 1• • • .:u1� � � r-- y, � A r-'"'=:: � [? � .:j-, 

f,..r81 � ;l'r_�. iJ;faj:» '�-�� 0.,.:.,110}::;! 1.h. jj
, , , 

be 

�:' �:,::;. �½ i�lj �j)T i;l;j 5jl.!:JI i_,.�-��

�1�jj�1 

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang
sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali
kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia
(Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim
dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, supaya
Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua
menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat,
tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah.
Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik Pelindung
dan sebaik- baik Penolong". (QS. Al-Hajj [22] : 78)

6. Hadis Nabi SAW:

r-l" J ",,I; ..:ill J...:, - �I j;,_� L..l J\i __,.,y, :J.1 � J\j �tk;. :;.
, , , 

:<' , ,, c..ii ,. , ,, ., ·l✓
-: � I' t'.i< \' < • 1.s;' ,_ •-ii 

CJ(? • � (? ,.;>- ..r-,. r-J • '+'-' � y � .) � -

(r-1-' J ',?JI.,,:.)\ olJJ) « �\ �� )) JUJ �\ � _} .;/4')
Dari ½tho, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata:
setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah beliau berdoa
pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya)
sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah,
beliau lalu shalat dua rakaat di hadapan Ka'bah. Rasulullah
SAW lalu bersabda: "inilah kiblat". (HR. Imam Bukhari dan

Imam Muslim). 
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7. Hadis Nabi SAW:

« �J 41 �/-1 » r-1-,-J 4-"' .:i!I � �I Jli �;).} Jli
(($.;�I olJJ)

Abu Hurairah berkata, Rasulu llah SAW bersabda:
"Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul
ihram)" (HR. Imam Bukhari)

8. Hadis Nabi SAW:

i� . , 81 C J, Li ,, • . 01 . , G.) ' • ..ii1 .u ·. , . I ,i;. •. -, � J' .. ..,,..i:, ,y. y ) ., ,y. , , . y )'-""., y,,, ,, - ,, 

' • ,,, , - ,, ,,,,, ,-- • , I, - r-1-,-J 4-"' .:ill � - ;lJI Jy� 0� Jw f,JI r-""t,;,. �; :� �I 
�lS'J. t�/i�-�, �\ J/; Jf ') �J, i4!1 � J;f �

(($J�\ olJ.;) -u1),i. �I J� IJ�l::2.-� rb.J1 J� �Y.)
Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata:
ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba,
tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW
tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk
menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat),
yang ketika itu menghadap ke arah Syam (baitul maqdis),
ke arah kiblat (Masjidil Haram). (HR. Imam Bukhari)

9. Hadis Nabi SAW:
11 ' 

� :✓ .... , i • .,, ,, ,. ,,, • ,,, ' ' ,,, 0 ,, 01 � -.Ill c.r"'J - OJ!../" ..S-, y i.>?I � ..s-,' y � y
' $ , • ,, #'-

� :'.r!t_;,. - r-L J 4-"' JII J.,p - ;lJI J ;.�J �I y-; ��

, _ ..i.11 J. • - j -Jt.ii � rL� ;t,;,. �:, i--� �I �IS
i..r- , r') -· ("' �,, ,., 

. « µ r-5 �� � c-) (�' ��It;.J » - r-1-,-J 4-"' 11

, � C°�li f�I �J » Jt_ii . r j, i ;t,;,. ? , µ �)
'J • , i; .•_ i;._ lA>� .i, .• i ��I . Jlii . « • \' -� • I �ij.,... ) . ..r- . i.S::' � J ,. � ..;-- r- • , , , 

41 �:�I ? , ; _;;,�1 ¢i,-{i !�I J� �i I�� » Jt.ii . �\
jJ ,,, ,,,,_ J ,. f O , _,,,, .,, �1� 0::k; J;- �' � , 91�1 01 � ';.:) � 1)1 � , �

,, .,, J. "' • "". ,,, J .,, ,._ ,,, • , 

e�' �' ,�c � _;;.. �, �' �li �f-i _;;.. e�' �' 
J;- e�' ? , l�G �::kf J;- �\ ? , qt,;,. :l�k; J;-

,,, ,, ; 0 Ci ,,,,_ J ,,,,_ Cl (($J�\ o\JJ) « � 2.1_� � 2.l-!,� jdl � , qt,;,. ::,_;:.bf
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Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah RA 
bahwa ada seorang Iaki-laki masuk ke masjid kemudian ia 
shalat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah 
satu sudut masjid. Setelah shalat orang itu mendatangi Rasul 
dan memberi salam kepada beliau. Rasul lalu menjawab : 
"Wa 'alaika al-salam, kembalilah!ulangilah shalatmu karena 
sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian 
mengulangi shalatnya dan kembali mendatangi Rasul serta 
memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan 
berkata: "ulangi kembali shalatmu karena kamu belum shalat". 
Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan shalat yang 
kedua atau sesudahnya : 'i\jarilah aku wahai Rasulullah" 
Rasulullah menjawab : 'i\pabila engkau akan menunaikan 
shalat maka sempurnakanlah wudhu, menghadaplah kiblat 
lalu bertakbirlah ( takbiratul ihram ), kemudian bacalah apa 
yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an, lalu ruku'lah 
dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud 
dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu 
sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk 
dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap 
shalat kamu" (HR. Imam Bukhari)

10. Hadis Nabi SAW:

0!:i L- :Jl.i - r1--) .ys, .1,\ � - �I i'.)i ..:.;. .iii\ .,?' J o _;:!.,.. ,,JI y

(,$..i,. _)1 o\JJ) .� y fol) 
J .,.:J.1 

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: 'i\rah 
antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al

Turmudzi) 

11. Hadis Nabi SAW:

: J\.i - r1--J .ys, .'.ill � - �I Ji 'If� .:,:I if ►� if 

ti.i 1)--1 , 1)--1 1 .. t, ti.i �I ,�\ 1 .. t, u.i · 1\ . i J i ._r) . J ._r'i . � 
. -ri ,:/' L4 };... J 4,i) w.,. .J ,/ }:J' � \I 

Dari i\tho dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: 
"Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di Masjidil 
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Haram, dan Masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk 
yang tinggal di tanah haram (Mekkah), dan tanah haram 
(Mekkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan 
di baratnya dari umatku". 

MEMPERHATIKAN: 
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I. Pendapat Imam 'Ala ad-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab

Badai' Shanai' fi Tartib asy-Syarai' : 

.:.,� • ..:$- �
j>.\.s:. 01.S' Ji JL.,,i:;..,,'jl Js- i;�li .:.,LS' 0) \..l _,t;'y µ1 .:ii 

Jl-t �1 ;.u.w... J1,. r:; .:.,LS' 01 �1 Jl -= pi � � i;�li .:;LS' 

� lp � .r-:-- .:.,LS' .,J (s-> .�\ ¼>-- ✓ ..:....itS' ¼>-- ',.>i � � 
i.,i);.h5'�..£:;.:; J :J� wyil .J--f. � � � Jl ..,►.P 

01) .-!,\J1 � -� Jl -.;►.)I ;y_;; ....._,,J JJ [,�fa�;.._;

�_,_-di �J�\ <./' J 
l.fi>.- J! -.,►. pl � � �\ ..r' l,l\i- .:.,LS' 

.r-511..L..s' -�' -.lJ� ¼J,.I fr"UJ -� Jl 'y (� �\..UI ...:,,\JL,.)11., 

. �\ -,\J) \$, �\.,;.., ;_.1;:. J; yA) •<$})) 1../"" fa1 

"Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosongl 
lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap 
kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap 
kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka'bah) maka ia harus 
menghadap kepada <ainul Ka'bah atau kepada arah dari arah 
kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak 
diperbolehkan, sebagaimana firman Allah ': .. dan di man a 
saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya .. . ". 

Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat 
ke 'ainul Ka'bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib 
(tidak dapat melihat Ka'bah) maka wajib menghadap ke arah 
Ka'bah (jihatul Ka'bah) .... " 

2. Pendapat Imam Al-Qurtubi dalam Kitab Jami' al-Ahkam
Al-Qur'an: 

' ' 
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JU .:.r-" � � ¼,):-1 } J.,Ji Jy.::...-1 ..,_;WI �) � l_,.b:-1 J
� L.1 � ,.;') � ya J (___.,. o t ,- u) -J..,.JI J.I Ju .JJ'l\.,

=n·•i ;.,'")\:] �1 .J'6J ,¼,):-1., Ju.:.,,-� J . ..,,ii j..a.
�I '-i ..b.; J!. ($.ill µ1 d J J ')I

ja.i .l.l.p.j �) ] JL..; .._J _,.ii 0T _,-ill iJ '-/ Jylll d _)WI
y _j, Ji Jr- .:.r-� J 'll .:.,,-� [ _;:.J t: , ! .:;. _, � 1_;J'f �T

.[ ,�ja.i ��; i))]
Jt....,;,I ,.;\ � � ($.ill _}.)a.II �\., l_,.,,..-;>-1 '"�\ 01 : �WI

.�I�/
"Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib
( orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah) untuk
menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) atau ke
arah Ka'bah (jihatul Ka'bah)? sebagian berpendapat pertama
(yaitu, menghadap 'ainul Ka'bah). Berkata Ibnu 'Arabi (W. 543
HJ : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang
tidak dapat shalat dengan menghadap tepat 'ainul Ka'bah.
Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka'bah
(jihatul Ka'bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan
tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi
ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa
hal inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran dalam ayat
r1.J-1 ..l;,,,......].1_),..;. ..!J+►. _, J; (maka palingkanlah wajahmu ke
arah Masjidil haram) yakni belahan bumi di timur dan
barat • � � _,:,,-_, 1_,l; (palingkanlah mukamu ke arahnya).
(3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan)
shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil
kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka'bah
('ainul Ka'bah)."

3. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab : 
0l5' 01,t -.y�..lll J fi. .:r 0l5' 0� u fa ..!.l.J� .y t,s.!. � t 0)) 

�\., lp .r- Jl �), .J 0'1 ,.µ]I � J -4=>--I -� d' l_,Ju, 
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• ,,,,... , J , .t��I J t W\5' � c'.ll .J 0� -� uJ� 

J>.,..J v) .:..r- :.h �1 -.;t..,.,l 4-,.,)'' /�1 J Ju :c:i�; 4-P) JJ 

.�I Y' J> __;JI c:,i 1))1 .Ji; L, .r'\.1 J .,_jJ.I �I -.;L.,) v) .µ.)\

,y � 0� Jo_JWI �I o� � ll �I Y' J> __;JI c:,\5' __,l .:,� 

."�l,y(fi 
"/ika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apa pun, 
maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang 
mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun 
ia tidak dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus berijtihad 
untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk 
mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, 
dan angin, karena Allah SWT berfirman: 

,,, J,,,, , ., � ,., c.. ,,, ,,, ,,. 
mw o---1 " -- :..,,i _ � � 1 L,;. �J-\�.,, J-,:.\.. r,::-;- ,,,J � 

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan 
dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". 
(QS An-Nahl: 16) 

Dengan begitu, ia berhak berijtihad ( dalam menentukan letak 

Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. 

Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al

Umm, Imam al-Syafi'i berkata: "Yang wajib dalam berkiblat 

adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena 

orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib 

menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang 

Mekkah:' Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam 

al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi.'i 

mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah 

Ka'bah (jihat al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu 

adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, 

maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak 

sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap 

ke arah di luar dari bangunan Ka'bah:' 



4. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali:
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."..LJ .__, �11 • •I\ • 1.,.11 : 
- .L� � .i1)\ I - - _•\\ J. ,l:J . ,?J/,)_r-"..r.,/ r-J- � I,? yJ J

�Le� .:,ii �r'u;,J -� ,:r->- �...b- :JuJ ,.ji..;:)1 �\JJ 

�1 �i ;')l,, � ll ,�1 "-ll.,:,l _;, _;JI .:.>l5"" __,J .,;') J .ti,i 

,;...b-\J ti,i 0� J-..1.,;-L,::.- �\ ;')l,, �J 'r--' .b:- _}s, _}.pl 

C:°: jJ 0� -�J..l.A./ �! �\ J), C:° �\ J! 4.:>efe 0i jfi � .,;� 
.JU .JI_,:...,\ C:° Lei ,�I u".fZ C:° �Le!: W .($��\��I 

,.µJ ��:�\)a.;, J 

"Dan bagi kita adalah sabda Nabi SAW: ''A.rah antara timur 

dan barat adalah kiblat" (HR. Imam at-Tarmidzi), menurut

sebuah pendapat hadist ini adalah hasan shahih. Yang jelas 

bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang 

diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka'bah 

('ainul Ka'bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf 

yang panjang ... " 

5. Makalah Prof. DR. KH. Ali Mustafa Ya'qub, MA yang
dipresentasikan pada tanggal 1 Februari 2010 

4. Pandangan clan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada
hari Senin tanggal 1 Februari 2010. 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG KIBLAT 

Pertama: Ketentuan Hukum 

. 1. Kiblat bagi orang yang shalat clan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke
bangunan Ka'bah (ainul Ka'bah).

2. Kiblat bagi orang yang shalat clan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah
Ka'bah (jihat al-Ka'bah)

3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah maka
kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. 
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Kedua: Rekomendasi 

Bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah 

barat, tidak perlu diubah, dibongkar clan sebagainya. 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 16 Shafar 1431 H 

01 Februari 2010 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

DR. KH. Anwar Ibrahim Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 



ARAH KIBLAT 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 05 Tahun 2010 

Tentang 

ARAH KIBLAT 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah 

MENIMBANG: a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada 

masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia 

menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat, 

yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: 

"Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur 

Ka'bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah 

menghadap ke arah barat"; 

b. bahwa terhadap diktum fatwa tersebut muncul pertanyaan

di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran 

penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang 

arah kiblatnya menghadap ke barat laut; 

c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat 

untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT: 

� � l 
.,, ,,, 

,; ,,,, ,,, ,::',,, ,,, � ,II ,,.,,,, - ,,, ,., ,,, � ,,, ,,, ,,,, ,,,.,,, ., ,,, 

J,. I • , ·-,. aj_:j -lJ.i;;J-: ;11, � c...!j \ · i L .:. , -..,...lli , . ..U 
,.19 � .r ., __ .,....... , J �J . C:S.r 

F;.., 1)� ;!:£ G �.:;.j �1_:.;J1 �1 p.!, �j 

Gj,. �_; � J;J1 �f 0;1�:I �T 1_,;.,t �;JT 0µ ",�� 

-: J�::w. ll,::..:&T 
Q_,.......,... � ,, -
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"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke 

langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke 

kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah 

Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah 

mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi 

dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang 

mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah 

benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari 

apa yang mereka kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2] : 144) 

2. Firman Allah SWT :
,.. 

,�i, �1.;JT �T � �., .)� �}-- .1.:;. �-' 

,µ'-•'I":.�- Jrt,
J

I t' 
4

-;.1•" j.;Jjt' ·-• • '-- • • ,l,),l 1.t' � 
• u .. -·-· J }J� 

"Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah 

wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan 

itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah 

sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan". (QS. 

Al-Baqarah [2]: 149) 

3. Firman Allah SWT:

;.:J- c �:;_., :.�r �r J..i . • lp.-., �; �;. ��., 

---: ..r, .."id; •. �-- -. e,� 8.1 � <� :i:, ,,�-,: � :__� , , d-:�:,V :., ! • (""-::- i..r , u � � ., r- ,,--"Y'!'" J ,., .,, 

0Jj:���-'�l.S_;;::��J�'-' �µ � �i� 

"Dan dari mana saja kamu (keluar ), maka palingkanlah 

wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu 

(sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, 

agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali 

orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah 

kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). 

dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya 

kamu mendapat petunjuk"'. (QS. Al-Baqarah [2]: 150). 
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4. Firman Allah SWT :

� .,i,: J ..r c. ,.,. ,,., ,. ., ,..,.. • l J ,,, ,,,, c. • "..,, J ., �..., � 
,, �I •. I J!I .i.;..' !.!! I_,-� �u � ,.,-q- J •1\ J,· 

� J ._:_)t , · J 1· y.,., • · '-r"'° J 'r • ;J

� 
"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana 

pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. 

Al-Baqarah [2] : 115) 

5. Firman Allah SWT:

J » � L:j �\ � tc <-�?4:e- � � J iJ�J

'1•i �---1· 'iT'<,��--> L. --·,·< J�f· L "  • .:UI
.r." .:r- � r--- Y' � A r--� � t? .:r- ye., 

L..ror � ;1��� ij;�j�, t,�. 0.,:.,,r0t;J ,1.. Ji

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang 

sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali

kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia 

(Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim 

dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur}m) ini, supaya 

Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua 

menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, 

tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. 

Dia adalah Pelindungmu, maka Dia/ah sebaik-baik Pelindung 

dan sebaik- baik Penolong". (QS. Al-Hajj [22]: 78) 

6. Had.is Nabi SAW:

rL J � l&t _).;:, - �I J--; � Jli � J.1 :- :; ·• Jli �� � 
, . , 

:.<:" - ,, ,• ,� .. , ,, � '\--�: I' 1'. i< 1·' · ,-:.- ,_ •-i1 
c J er ....ur ' � c...r ,..,i> � r--J ' ......., �-" � -., ..:...-:-,i -

(�J .,,s;b;..,.11 olJ;) �- � !;U> » Jli� �i f.i r..s! ?'J 
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Dari 'A.tho, ia berkata: aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata:
setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah beliau berdoa
pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat ( di dalamnya)
sampai beliau keluar Ka'bah. Setelah beliau keluar Ka'bah,
beliau lalu shalat dua rakaat di hadapan Ka'bah. Rasulullah
SAW lalu bersabda : "inilah kiblat". (HR Imam Bukhari clan

Imam Muslim) 

7. Hadis Nabi SAW:

« °>.') �\ J/'-1 » - r-L J � .11 � - �\ J� �;.;) J�

(($J�\ olJJ)
Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda:
"Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul
ihram)" (HR. Imam Bukhari)

8. Hadis Nabi SAW:

0� . ' GI C J/ � ,, ' · '1 · , G.) · ' <lll � ', , ..!JJ� '. , / � J' -· � J. y- j -, J. / / . y- , / y-
,.. ,,, j/1 ,,, 

- r-L J � .11 J-P - �I J_;.� j� Jlli pT �:t,;,. �� :4- �I 

:.:JlS'J . � )/' -� ' �\ J/ ; 0f ') :ti) ' 4l1 � Jf( :ti
(($J�\ o\

J
J) ..;1),i. �\ J� \)�\::C� rt:.)1 J� � Y.)

. 
Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata:
ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba,
tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW
tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk
menghadap Ka'bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat),
yang ketika itu menghadap ke arah Syam (baitul maqdis),
ke arah kiblat (masjidil haram). (HR. Imam Bukhari)

9. Hadis Nabi SAW:
� ,,, \ , ,,, ., 0 0 ,,, 

Ji � Jll � J - o;.). ...s'�i y '->?I ;�'• ...s'�i ;) ��'• y

_}, �t,;,. - rl-) � .11 J-P - �\ j_;.�J �\ �; )G,.�
IP J ,,, ,,, ,, ,,, ,,.. � ,,, ,, "' J � ,,, Cl 

I � - .ill\ J ' ' � Jw � � Ca �t,;,_ •" , \' �• �\ G,_\S � / .r" j ,- r- r-' � / / ,-, 
. « µ r-1 �� � e�\ �SL.i, �:1�) » _ r1-) � .11 
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,, ,,_, ,.._ • .To ,., 
,.. 

,,_ ,, ,,,., 

e�' �, ,�1.:. �.;;. �, �, �\.i �?..;.. e�' �,
,,_ ,,. .,,., ,,_ • "-· J ,,; • 

? e�\ � , l�t:. � .?- �I � , qt_;.. �::1f J;..

(�Jl:.yl olJJ) « � �-;c., _},���I�, qt_;.. J;.1f

Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah RA
bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia
shalat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah
satu sudut masjid. Setelah shalat orang itu mendatangi Rasul
dan memberi salam kepada beliau. Rasul lalu menjawab :
"Wa 'alaika al-salam, kembalilah!ulangilah shalatmu karena
sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian
mengulangi shalatnya dan kembali mendatangi Rasul serta
memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan
berkata: "ulangi kembali shalatmu karena kamu belum shalat".
Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan shalat yang
kedua atau sesudahnya : '½jarilah aku wahai Rasulullah"
Rasulullah menjawab : '½pabila engkau akan menunaikan
shalat maka sempurnakanlah wudlu, menghadaplah kiblat
lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa
yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Qur'an, lalu ruku'lah
dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud
dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu
sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk
dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap
shalat kamu" (HR. Imam Bukhari)

10. Hadis Nabi SAW:

.J:! l,. :Jl.i - r-1-J .y.s; .i'.ill J-,:, - _,)I .:.,i � .i'.ill �Joh• .Ji y

(($.i. _;.\I �IJJ) .4l.i y }J.IJ J fa\

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: '½rah
antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al

Turmudzi) 
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11. Hadis Nabi SAW:

: Ju - rL J � 11 J- - �1 ;)i "J'� ,:i y- �� y

� r1J..1 J ,r1J..1 j.PA)' � �1 J .�1 j.P>\i � �1 

-�\ :.,,- \.4}.;.,. J � Ju..,. J J:, }11 j.P>\1

Dari 'A.tho dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: 
"Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di masjidil 
haram, dan masjidil haram adalah kiblat bagi penduduk 
yang tinggal di tanah haram (mekkah), dan tanah haram 
(mekkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan 
di baratnya dari umatku". 

MEMPERHATIKAN: 
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1. Pendapat Imam '.Ala al-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab
Badai' Shanai' fi Tartib al-Syarai' : 
.)� ,-.;..,; l

j,>.
I... .:,LS' } J� ':;I Js, i.).)\.i .:,LS' 0j \..! #� µ1 .:,I

J� �1 ;..u.L;.,.. J1.:,.. ij 0\.S' 01 a.yJ1 Jl .i..,,,. pi � � i).:l\.i 0\.S' 

� � �� 0\.S'} es>- .�1 ¼>-- 0-' ,.:.;LS'¼>.- (,,>i � � 
• : ,, , , J ., 1}_,iµC:�j] :JLA; w� -� � � � Jl .i..,,,.p 

.:.ilJ . .;.1J1 � , � Jl .,_,.,. }1 :i,,,J,,; ..,,_. J ij J [ ,�fa �;,..; 
�_,__J.1 �)\$.\ ½F' J � Jl .,_,.,. pl "#- � �I .:_r �\j; .:,LS' 

.r--5"1 I.LS' .�I 0J.:l �\ y.::.,.;J .� J! ') ,I+,µ, .ULl.l\ d}.•'J4 
.�I -,IJJ Li:. t.:,;:;L;.,.. 4,;o\.., Jj Y' J 1(,fjl)\J (,f"" jj1 

"Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/ 
lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap 
kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap 
kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka'bah) maka ia harus 
menghadap kepada (ainul Ka'bah atau kepada arah dari arah 
kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak 
diperbolehkan, sebagaimana firman Allah •: .. dan dimana 
saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya .. . ". 
Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat 
ke 'ainul Ka'bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib 
(tidak dapat melihat Ka'bah) maka wajib menghadap ke arah 
Ka'bah (jihatul Ka'bah) .... " 
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2. Pendapat Imam al-Qurtubi dalam Kitab Jami' al-Ahkam
Al-Quran: 
jLJ .:r-" � f ¼-:l,-1 J' �\ J�I --,JI.JI J:,) � lyil.>1 J 

:/ LJ � ..:,� � rJ (_. otr' ..:..,) .J_,,.JI .:,,;I Jli .JJ'JI.; 

:J_,..i ;,,,"')l!.I �1 _,,. J ,¼-:l,-'4 Ju .:.r- r+-- J .<1.)1 � 

�\ "'-1 .h.,.; fl ($..UI §..11 ..:,f JJ�I 

��j �)] JL.u w_,il .:,1�1 � "'-1 J_,..U1 ..:.l s)l.!.l1
J � .,. "' 

y _}- } J .r!- if J:, J �\ ,y � [ � � � j ,tl.rJI �T 

.[ ,;� �;. J i):,j ] 

"Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib 
( orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah) untuk
menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) atau ke 
arah Ka'bah (jihatul Ka'bah)? sebagian berpendapat per tama 
(yaitu, menghadap 'ainul Ka'bah). Berkata Ibnu 'Arabi (W. 543 
H) : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang
tidak dapat shalat dengan menghadap tepat 'ainul Ka'bah. 
Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka'bah 
(jihatul Ka'bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan 
tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi 
ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa 
hal inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran dalam ayat 
11_,.J-1 ..l.>....-l1.)a.:, .!.4,:,,-J Jj (Maka Palingkanlah wajahmu ke
arah Masjidil haram) yakni belahan bumi di timur dan 
barat • _)a.:, � y,,-J 1_,J; (Palingkanlah mukamu ke arahnya). 
(3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan)
shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil 
kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka'bah 
('ainul Ka'bah)." 
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3. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab : 

01.S"' 0\j -Jf'}..ul J fi .:_I 01.S"' 0� ..::., p ..!,l.b .:.,,- i.? � t 01) 
�� 4-a .J"-4 Jl �), .J 0':J ,�1 -.,..1.b J ...\p,-I -� Y' Wis> 

' ,,,,., , , ,.�.)L:ll J t WLS"' � 01 .J 01.>J -� vJ¾ 

✓� v) .:.,,- 0'i .>.,JI '-1\..pl 4-,,,)" :r':11 J J\j :0':/_,i 4-,,,) iJJ

.�I y, ✓ .}JI 0i .,;;)I ill; I.,. .,ir,\1 J ._jJ-1 .>.,JI �L.,,j -v) �\ 
✓ � 0'i _}.);JI �Io)\..,.,,-=-- ll. �I y, ._;,,rill 01.S"'} -.;':J

."�l .yt_fi 
"fika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apa pun, 
maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang 
mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun 
ia tida dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus berijtihad 
untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk 
mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, 
dan angin, karena Allah SWT berfirman: 

,,, ,,,, J ., ,,,., l'.;,. .., ,,,,,, 

¢}uJ..l4.('"" ��j �_, 
"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan 
dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". 
(QS An-Nahl: 16) 

Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam menentukan 
letak Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena 
alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam 
kitab al-Umm, Imam al-Syaji'i berkata: "Yang wajib dalam 
berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. 
Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kibalt, ia 
wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang 
Mekkah." Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam 
al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i 
mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah 
Ka'bah Qihat al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu 
adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, 
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maka shalat jamaah yang shafnya memanjang adalah tidak 

sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap 

ke arah di luar dari bangunan Ka'bah." 

4. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali : 

.";JJ ypl_, .3rl,I � t,.": - r1--'J .ys;, �I j-P- �I J_,i ,l.:J_, 

� L. � 0\ o .,.1..1;, _, ·� ,:_,->- ..!..:!..l:>- :Jli _, ,($:,._. _;JI olJ;

J..,.:JI �i o')\..,:, � U ,.:r.:,JI 4./1..,,,) ,.,?> .}JI 015 _,l 4,j') _, .u,i 
,o..l:>-1

_, 
ll:-i ..'.>� ..:r-.JS.l,::,o �\ o')\..,:, ;J_, 'r-" .6..:,.. Js, �__,J..ll 

C:; J:i .:.iµ ,U>;� )j �\ J}, C: �\ J! ..... fe .:,ii j�) 4,jµ 
.')u .JI_,.:...\ C: L.i ,�\ ,_,,..,z C: � lij: L:li .($-l�I � .WI 

. ..l,i _, o � :-.::...:..JI }z.!, _, 

"Dan bagi kita adalah sabda Nabi SAW : 'Arah antara timur 

dan barat adalah kiblat" (HR. Imam at-Tarmidzi), menurut 

sebuah pendapat hadist ini adalah hasan shahih. Yang jelas 

bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang 

diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka'bah 

('ainul Ka'bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf 

yang panjang ... "

1. Makalah Drs. KH. A. Ghazalie Masroeri tentang 'J\.rah Qiblat dari Indonesia"

dan "Posisi Arah Barat Indonesia" dalam Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 1 

Juli 2010; 

2. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 1

Februari 2010 dan 1 Juli 2010. 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ARAH KIBLAT 

Pertama: Ketentuan Hukum 
1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke

bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah). 

2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah

Ka'bah (jihat al-Ka'bah) 
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3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi

bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. 

Kedua: Rekomendasi 

Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya 

tanpa membongkar bangunannya. 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 18 Rajah 1431 H 

01 Juli 2010 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

DR. KH. Anwar Ibrahim Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 



PUASA BAGI PENERBANG (PILOT) 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 04/MUNAS-VIII/MUI/2010 

Tentang 

PUASA BAGI PENERBANG (PILOT) 

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 

13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah:

MENIMBANG: a. bahwa di sebagian masyarakat muncul pandangan mengenai 

adanya pengaruh puasa Ramadhan pada berkurangnya daya 

konsentrasi penerbang dalam menerbangkan pesawat terbang 

yang bisa menyebabkan kecelakaan pesawat; 

b. bahwa atas masalah tersebut muncul pertanyaan, yang

antara lain dari Kementrian Perhubungan RI dan PT Garuda 

Indonesia, mengenai hukum puasa bagi penerbang (pilot) 

dan kemungkinan melarang pilot untuk berpuasa saat 

bertugas; 

c. bahwa alas dasar pertimbangan poin a dan b di atas,

Musyarawah Nasional VIII MUI memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang hukum Puasa bagi Penerbang 

(Pilot) untuk dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT, antara lain: 

. ,: .JT 1::. J' L;.s' '�T ��=1� J' i �- 1; : .JT I A,:,:.r, --.:..,.r.., -r . , i . , � . , .,..... u!-, "1J":'-l 

�_,ili � �tJ 
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"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 

kamu agar kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah [2] : 183) 

, ,,  j .w , 1t ,, ,, • .. ,r: 
0�_;;.6'-:,j �J.,:,,-1;�-:,lj 

"Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau 

dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya 

berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari

hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat 

menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar 

fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa 

yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka 

Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik 

bagimu jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah [2] : 184) 
.. ,,, .,,,,. � .. ;' J , J-:,,,; ,, -t tr..,, ,, ,,, .,, ,. ,,. � � .l.�;:JJ i.rlil! _;.u. .:,l;�I � J_;,I Cs:,i.JI u�j �

, , 
, 

,,, ;!!,It � .,. ,,, � ., J "' i::. ,,. ,,,..., ,..,,, 01.t:::::. �j � �I � ¥ � 9u�lj (5�1 

'i' , · 'IT :_'=_, � L , .. , : f Gf : . iLl > '1;. ·f Wi..1 , J ..r- r----:: if! ? "" . � - r '-:Y' J �

C J :&T i�j s,Wt i.,t�b.�!, �t � �; 
,, ".,. J � ,,. J 

0J:f.}-3 �., �.:u.
"Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, 

bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran 

sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan 

mengenai petunjuk itu dan pembeda ( antara yang hak dan 

yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir 

(di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah 

ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau 

dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya 

berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada 

hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, 

dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah 
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kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu bersyukur". (QS. AI-Baqarah [2] : 

185) 

. �? � ��\ J � � �J 
"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesempitan ... ". (QS. Al-Hajj : 78) 

': .. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-Baqarah 

[2] : 195)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

wf � J '-# .'.ill i)-,;, �I [Jj � .'.ill �J �� ,y, 
.J i.,....,ii � J '-# .'.ill i)-,;, � Jli �\fl J� .:ft o_;r
;. � ::ir, � ;. � 01 : Jw i�\ .,;S' 0lS"_, � _µ1

.,, .,, o,;,"" 

(1..>}.,,.�\ olJJ) )ilu 

Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, mer iwayatkan 

bahwa Hamzah bin Amr Al-Aslami bertanya kepada Nabi 

Muhammad SAW : Apakah saya puasa dalam perjalanan 

( musafir)? Hamzah banyak melakukan puasa. Nabi 

Muhammad SAW menjawab : Jika engkau mau puasa, boleh 

puasa. Tapi jika engkau tidak mau puasa, boleh tidak puasa. 

(HR. Imam Bukhari) 

.,, � .,, s, ,,  - ✓ S, � $ , ,,  �-: I'.' � �I 1'- .JJI J '' 0i .JJl .w:- � •' G,. -'"'·1 Jlif r.--J -· � , r' _) , , . .:..r- J'. i,I .r->-
, .,, ,,, J , ,, ,,, J O ,,,, J, .,, - ,, 

11u1.ii 0 C-:-t:,.,JIS�Jli s:-t:..l1�"•'';".'• 11:. · 1�./ 
y � . , . ,.;" .fl, , _;,,c.,,, ..r:- � ....r J'. 

� " I\ , . I ' ' :: 0f � i1 •. , 01 A11 Jli � 'L,., o.UI J � , �r--' � y_y,a, ft ,X ,..,r.:' • � , r'.J -
,... J.o ? J , "' (I> � J .,, 

(JWI o\J.J)• v._,i;iu ����I ;!JI�� �J 

Muhammad bin Abdurrahman mengatakan: "Jabir bin 

Abdullah mengatakan kepada saya: Bahwa Rasulullah SAW 

melintas dan bertemu dengan seorang lelaki yang sedang 
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bernaung di bawah sebuah pohon, yang (kepalanya) disirami 

dengan air. Rasulullah SAW bersabda : Mengapa teman anda 

ini ? Para sahabat mengatakan : "Ya Rasulullah ! Ia puasa".

Rasulullah SAW. bersabda: "Bukanlah suatu kebaikan kamu 

puasa ketika dalam perjalanan (musafir). Hendaklah kamu 

gunakan rukhashah (keringanan) yang telah diberikan Allah 

kepada kamu. Karena itu terimalah pemberian Allah itu)". 

(HR. An-Nasai) 
, , 

,f_d''{) ��:1 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 

membahayakan orang lain". (HR. Ibnu Majah dan Imam 
Ahmad) 

1. Ijma' Ulama yang menyepakati bolehnya musafir untuk tidak berpuasa
Ramadhan clan menqadla'nya di hari lain. 

2. Kaidah fikih : 

Kesulitan dapat menarik kemudahan 

MEMPERHATIKAN: 
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1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab al-Majmu' Juz 6
halaman 261: 

i-¼ (Ji) J\y--1 �) .J 1 _,.)I ,!.lb .J Juli .J � �I )L..., I�!
J":J.-.:,,:. "j.., L�li ,w -; �I\ I• ill\ ;)I • Li., I Ill, � I\ 

. r-' f"""""' i..r- . � ..)J .) ,.fl"'. r-

Apabila seseorang bepergian (pada saat berpuasa) apakah 
pada hari itu ia boleh untuk berbuka (tidak berpuasa)? 
dalam hal ini ada empat kondisi. Pertama, seseorang mulai 
melakukan perjalanan pada malam hari clan meninggalkan 
perbatasan kota sebelum fajar tiba, dalam kondisi seperti ini 
ia boleh untuk berbuka tanpa ada perbedaan di kalangan 
ulama. 

2. Pendapat peserta Musyawarah Nasional VIII MUI pada
tanggal 26 Juli 2010. 
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PUASA BAGI PENERBANG (PILOT) 

Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan 

I. Penerbang (Pilot) adalah awak/kru pesawat yang sedang bertugas menerbangkan

pesawat. 

2. Musafir tetap adalah seseorang yang melakukan perjalanan secara terus menerus.

3. Musafir tidak tetap adalah seseorang yang melakukan perjalanan temporal.

Ketentuan Hukum 

1. Penerbang (Pilot) boleh meninggalkan ibadah puasa Ramadhan sebagai rukhshah

safar (keringanan karena bepergian); dengan ketentuan: 

a. penerbang yang berstatus musafir tetap dapat mengganti dengan membayar

fidyah; 

b. penerbang yang berstatus musafir tidak tetap wajib mengganti puasa di

hari lain. 

2. Membuat peraturan yang melarang seseorang berpuasa Ramadhan hukumnya

haram karena bertentangan dengan syariat Islam. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 13 Sya'ban 1431 H 

27 Juli 2010 M 

KOMISI C BIDANG FATWA 

MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA 

PIMPINAN SIDANG 

Ketua Sekretaris 

ttd. ttd. 

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
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AMIL ZAKAT 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 8 Tahun 2011 

Tentang 

AMIL ZAKAT 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (MUI), setelah 
I 

MENIMBANG: a. bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong 

peningkatan jumlah pembayar zakat, yang kemudian diikuti 

oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara 

signifikan; 

b. bahwa dalam pengelolaan zakat, banyak ditemukan inovasi

yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada 

rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya, sehingga 

diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, 

kriteria, serta hak dan kewajibannya; 

c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai

hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai dari definisi, 

kriteria, serta tugas dan kewenangannya; 

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa

tentang amil za\cat guna dijadikan pedoman. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT: 
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,, ,.  , ,,,,,, ,.,,,,. ,,. ,,, "'' • �> 
I' . <-- ✓ • -;1_-: �..I.,.:,,� .v I • ..tc,,.
�r-r--::YJ�� �y ,:,r, 

'i\mbillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (QS. At

Taubah : 103). 
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"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 

para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah : 60). 
2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman 

bersabda: : .. Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah 

SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya 

di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang 

fakir di antara mereka."' (Riwayat Bukhari Muslim dari 
Sahabat Ibnu Abbas) 

"Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani al

Usdi yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di 

daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW mefakukan 

evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan." (Riwayat 
Bukhari Muslim dari Sahabat Abi Hanid al-Sa'idy) 

• ,, , ' • ,1 • , ,, , • , • l'.J) : 8,_.. , �L:...., :;:;1 , �! \fi>IJ �} � , �I ,_fa � �\
;., 1», J_,...J * cfa-�:.i j�, :-*' c '.i;.: Jm, �' cfa;;;.r:,, �� 
I�\: !'"'-J 4# .:iii J-,, �I J_,...;;; JUI' ;::.u:) � :- j �i '� r-l-J 4# .:iii 

;_,.'..:,.;:, fo ;J'i:.J 0f :?-- :X 141 �(

"Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus 

harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau 

memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata: 

'Sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, 

semoga Allah kelak membalasnya.' Beliau berkata: 'A.mbillah 
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apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku 

juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan 

beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku 

mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah 

SAW bersabda: Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau 

tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau 

sedekahkan."' (Riwayat Muslim dari seorang Tabi'in yang 
bernama Ibnu al-Saoi) 

3. Kaidah fikih
�ti:.i1 � ye.:,¼ 

Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan 

dituju. 
,, ,fi • I -" 

�( '' · � :JI :......,,_( 11 • ·' ';J C 
. , J � -: � .. .Y � 

Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan 

melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya 

menjadi wajib. 
_, • ,I ,, • I 

a;...w\., ..1,' '.' .w:.•t\ I' .t:,11\ :.y• < , ; .,.... •• , .J' � 1 ! .r"'-' 
Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat 

harus mengikuti kemaslahatan. 

MEMPERHATIKAN: 
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1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah
Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai 
berikut: 

"Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh 

imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan 

mendistribusikan harta zakat." 

2. Pendapat al-Syairazi dalam kitab al-Muhadzdzab (al-Majmu'
Syarah al-Muhadzdzab 6/167) yang menerangkan mengenai 
distribusi zakat, salah satunya kepada amil sebagai berikut: 
1.s�c; J:,r ;:, , �� <�> �r �ci J:,, ,�·: i re;�, ; i�JI :.;';( "',J, :ilS' :;� 

,,. .,. ., ,, ,, ,, ., • " J i ,, • " J ' • 
)..i �I .:,LS' b� , �c.1:,:..i1 �) fa �\i :�:, y'°'.&1 fa :�t; :J't;_' �; 

i;...·� . ,, i�rc;;,, _,.,,,;i 1�� 1·:..�t$.; --· 1 � <"<:-,;:..,·� ),,,:.,, 
.:,,., .'.J\J '�4,- ...__.J' ,Jl..,,,UI_..,..- �I >Ji?'� .r- I ju .'.l\J' ....,,
� P :JJ , c!WI � � , � : �w.J1 J� � '� �;f �J � � �.(,�.f �� :;f 

.. t ., ·.s.; :.5 _;t::,,,fi, 'L.., ,_r" . �: - � I ,, f 



BIDANG IBADAH 

"Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam 

(pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan 

penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena 

amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara 

golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil 

sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, 

maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun 

bilamana bagian amil lebih besar dari kewajaran sebagai 

upah pengelola zakat, maka kelebihan-di luar kewajaran 

tersebut-dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain 

dari mustahik zakat secara proporsional. Jika terjadi deft.sit 

anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajaran 

upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan 

dari mana? Imam Syafi'i berpendapat: 'Ditambahkan dengan 

diambil dari bagian kemashlahatan (ft sabilillah).' Sekiranya 

ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari 

bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat 

tersebut tidak salah." 

3. Pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarah

al-Muhadzdzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat 

masuk kategori sebagai amil sebagai berikut: 

·. Jc.ii .J..b-' Ui', \J,.( ,_:a5Ji' .__.G,Jc. • _i(, ' , GJ1 . • · ,, : G\;.:.f ',J�, , • Ji , -1-, J ,·, J, • , ,-Al.r ✓ r �) · .., 
:,:; ),'., , �i;_jl r-'.-1. ;..:._:j1 �I� 0� �1 :iZ:, , Jt.:.i1 :� ;..;/1-! , �i;_jl � , , , , 

. ,£_ •" ,.- , WI �-, (':';'() ;�'.11 
,, , ,r" ..t J'.! r-?"-" ('"+',, ,, 

"Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat: 'Dan diberi 

bagian dari bagian amil yaitu; pengumpul wajib zakat, orang 

yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan 

menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian 

dari Amil Zakat.' Tegasnya, mereka mendapatkan bagian 

dari bagian amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka 

merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah 

sesuai dengan kewajarannya." 

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam

Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang 

terakhir pada tanggal 3 Maret 201 1. 
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG AMIL ZAKAT 

Pertama: Ketentuan Hukum 

1. Amil zakat adalah:

a. seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk

mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau 

b. seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat clan

disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. 

2. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. beragama Islam;

b. mukalaf (berakal clan balig);

c. amanah;

d. memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat clan hal lain

yang terkait dengan tugas amil zakat. 

3. Amil zakat memiliki tugas : 

a. penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat,

penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, clan 

syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat; 

b. pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta

pengamanan harta zakat; clan 

c. pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai

kepada mustahik zakat secara baik clan benar, clan termasuk pelaporan. 

4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah

(ulil amr). 

5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan

Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat 

yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil 

atau dari bagian fi sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di 

luar zakat. 

6. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat-seperti iklan-dapat dibiayai

dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau fi sabilillah dalam batas kewajaran, 

proporsional clan sesuai dengan kaidah syariat Islam. 
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7. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam

tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang 

menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari 

negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang 

menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. 

8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai

amil. 

9. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat.

Kedua: Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,

menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ketua 

ttd. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal: 28 Rabi'ul Awwal 1432 H 

3 Maret 201 IM 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd. 

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
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HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 13 Tahun 2011 

Tentang 

HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah : 

MENIMBANG: a. bahwa seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban 

membayar zakat, ada amil zakat yang menarik zakat atas 

harta haram, dan demikian sebaliknya seseorang yang 

memperoleh harta haram bermaksud membayarkan zakat 

untuk membersihkan hartanya; 

c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai

apakah orang yang memiliki harta haram, seperti barasal 

dari bunga bank, basil korupsi, dan basil judi, memiliki 

kewajiban membayar zakat serta bagaimana seharusnya 

memanfaatkan harta haram tersebut; 

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa

tentang zakat atas harta non-halal guna dijadikan pedoman. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT: 
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�j _;!/ :b= c. ,.;.. ,;;1 � i
J
�f.f i:,Z1; ;y..;JT 4J� 

� � �T � /J G..;-J...f
"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah ( di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 



BIDANG IBADAH 

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." ( QS.

Al-Baqarah: 267) 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

MEMPERHATIKAN: 

( t. �! � ll � �I �! 
"Sesungguhnya Allah S WT itu Maha Baik dan tidak menerima 
kecuali yang baik." (Riwayat Muslim dari Sahabat Abu 

Hurairah) 

�IJ----'°W, I;_µ i\S'yl :;,� lii1 �\ 
"Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan zakat sebagai 
penyucian harta." (Riwayat Bukhari dari Sahabat Abdullah 

bin Umar) 
., , � ,. A, , • ... 

�:,.._w � W� .illl � I.I 

'½llah SWT tidak menerima sedekah dari harta hasil korupsi 
rampasan perang." (Riwayat Muslim dari Sahabat Abdullah 

bin Umar) 

� "' I :\S'. �• f �'.<:'..I ··•· • •: (' ' JI.A.,, '. 
•• 0 .r'� .., J , ft IJ""!. I"'" � IJ..l.Al � r .r � � ,:I' 

"Barang siapa yang mengumpulkan harta dari cara yang 
haram kemudian ia bersedekah darinya, maka ia tidak 
mendapatkan pahala apapun, bahkan ia tetap menanggung 
dosa dari harta haram tersebut." (Hadist Riwayat Baihaqi, 

Hakim. Ibnu Huzaimah clan Ibnu Hibban dari Sahabat Abu 

Hurairah) 

1. Pendapat Imam lbnu Nujaim sebagaimana dikutip dalam

kitab al-Bahru ar-Raaiq (2/221) yang menerangkan tidak 

wajibnya membayar zakat atas harta haram sekalipun sudah 

sampai satu nisab, sebagai berikut: 

�1)1 0Q , �\S'yl �)t J 4� J�I � :. : .... J1 ;:,\S' ') 
,r ,r ,,  ,, 

"Seandainya ada seseorang yang memiliki harta haram 
seukuran nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Karena 
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yang menjadi kewajiban atas orang tersebut adalah 

membebaskan tanggung jawabnya atas harta haram itu 

dengan mengembalikan kepada pemiliknya atau para ahli 

waris-jika bisa diketahui, atau disedekahkan kepada fakir 

miskin secara keseluruhan-harta haram tersebut-dan tidak 

boleh sebagian saja." 

2. Penclapat Imam al-Qurthubi sebagaimana clikutip clalam

kitab Fathu al-Bari (3/180) yang menjelaskan alasan ticlak 

cliterimanya zakat atas harta haram sebagai berikut 

-:",'2::�u .vJJ·� ,.� mi , (:...i\., ii�, �, 'd: J Q( 
1-:' , ,  ;!' ,  �.r-: fJ"l"'!- :J

, .U �::A::� <I.I t;J' a�'QiiJ' , ,U J�' 12.=!t '·.A i � 'JiJ',,, ... ,, .,,,. ,,, .. ,,, ,,, v ... '--- r 

, �r, �J � 1�-f • ,J�� �:;.i, �°A �f �) � � Jii 

.j��J 
"Sedekah!zakat dari harta haram itu tidak diterima dengan 

alasan karena harta haram tersebut pada hakekatnya bukan 

hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram 

dilarang menasarufkan harta tersebut dalam bentuk apa 

pun, sementara bersedekah adalah bagian dari tasaruf 

(penggunaan) harta. Seandainya sedekah dari harta haram 

itu dianggap sah, maka seolah-olah ada satu perkara yang 

di dalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan 

itu menjadi mustahil." 

3. Penclapat, saran, clan masukan yang berkembang dalam

Siclang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang 

terakhir pacla tanggal 3 clan 17 Maret 2011. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT 

MEMUTUSK AN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM ZAK.AT ATAS HARTA HARAM

Pertama: Ketentuan Hukum 

l. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara

perolehannya. 
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2. Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat.

3. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertobat dan membebaskan

tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut. 

4. Cara bertobat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut:

a. Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan

kuat (azam) untuk tidak mengulangi perbuatannya; 

b. Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu

yang bukan haknya-seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut 

harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya 

tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum. 

c. Bila harta tersebut adalah basil usaha yang tidak halal-seperti perdangan

minuman keras dan bunga bank-maka basil usaha tersebut (bukan pokok 

modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum. 

Kedua: Ketentuan Penutup 

I. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,

semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ketua 

ttd. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H 

17 Maret 2011M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd. 

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
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PENARIKAN, PEMELIHARAAN, DAN PENYALURAN 

HARTA ZAKAT 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 14 Tahun 2011 

Tentang 

PENARIKAN, PEMELIHARAAN, DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah : 

MENIMBANG: a. bahwa dalam hal operasional penarikan, pemeliharaan, 

dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi dan 

pengembangan tata cara seiring dengan dinamika sosial 

masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan; 

b. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai

ketentuan penarikan dan penyaluran harta zakat, mulai dari 

penyaluran dari amil zakat kepada amil zakat berikutnya, 

penyaluran dari amil zakat kepada lembaga sosial, penyaluran 

harta zakat muqayyadah, serta sumber biaya operasional 

untuk kepentingan penarikan dan penyaluran zakat; 

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa

tentang penarikan dan penyaluran harta zakat guna dijadikan 

pedoman. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT: 
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.,i J.  , ,. .,;, ,,;r,,,, .,,,. ,,,, "' o:tc ,,,,. 1# 

•*# J r :l.": lj I - �- ,v 1 , jJ,. 
'1; YJ 1· � ......,.., r-::;Y 01 

''A.mbillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At

Taubah: 103). 
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,, L_::.. ) 1::. :;:ff 
�� J

.. 

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 

para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60) 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

�I J! l.)\....A.O � 1J. � J 4#- .ibl ,fa �I I){ 
,. - ,, ,,, ,, no. 'Ii,, ,,,,,,, .U.)-J i\...S'J �)c:- 'Jp'_r-J .»I l)i ��(; ... : Jli 

, , . , ., o ., ..... • " • • Ill,;, .. 0 "'�I o 

�.I-' J J_fJ �-: � 

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman 

bersabda: : .. Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah 

SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya 

di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang 

fakir di antara mereka."' (Riwayat Bukhari Muslim dari 

Sahabat Ibnu Abbas) 

Js. �6, � �) �J � 4111 � �' J:,:.i:, J�:: ·➔, 

, ,, ' , , 

�b-- �G:- � ( :! Ill �I i),l;, � � �\i� 

"Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani Al

Usdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai amil zakat di 

daerah bani Su/aim, kemudian Rasulullah SAW melakukan 

evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan." (Riwayat 

Bukhari Muslim dari Sahabat Abi Hanid al-Siidy) 
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✓.11• • la.,. ' I -· I '1 --1_. • I - ,,. I ,., ""'uW, l!N,.Jt i.r; c .. d, 4,1� ,-., �J �..»I ,,_,-

�f.?, � � ,- �f ,��: �J �lb,��' J.,_..)

<J�:,� j{:.j
"Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus 

harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau 

memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata: 

'Sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, 

semoga Allah kelak membalasnya.' Beliau berkata: 'Ambillah 

apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku 

juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan 

beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku 

mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah 

SAW bersabda: Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau 

tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau 

sedekahkan.'" (Riwayat Muslim dari seorang Tabi'in yang 

bernama Ibnu al-Sa'di) 

3. Kaidah Fikih

�\i.J, � jc.J4 
Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan 

dituju. 

�( '.!1 4J ¼, �(.i1 � _, � I.A 
. : J Jr-; : . ; 7 � 

Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan 

melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya 

menjadi wajib. 

�� l,p �jl js, rl.A�I ��

Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat 

harus mengikuti kemaslahatan. 
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MEMPERHATIKAN 

1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib ( Syarah
Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai 
berikut: 

��J 9\fa:al1 .i;.,f J:s, ��!' .,�., i-' ��'J 

� 
"Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh 

imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan 

mendistribusikan harta zakat." 

2. Pendapat al-Syairazi dalam kitab al-Muhadzdzab (al-Majmu'
Syarah al-Muhadzdzab 6/167) yang menerangkan mengenai 
distribusi zakat, salah satunya kepada amil sebagai berikut: 

�f �w J;; 'et� i ���, � ai?1, �� ��' �i? ��- ,,. ,,. ,,. 

.- ,J o ,,, , ,,,  o 
0 ' 

I� , .,_ {; 'ru 
, ,.,� J� i ' ', I a\,JJ "' • ' �J is- O..b- _ .U,, � ts� J J"J '� , (('+") 

;Jl �I �IS' I�� , �i:_.1�1 �J J;; o�� O�J ��I

J;; J0o�i1 �; �:,;,.f � js'f �IS' �!J , 4! �� �:,;,.f 
� �:,;,.f � Jt �i? �!J , i--r� J;; �1 , ��u, 

°}J , ��I � � ���! : �\.!JI J� Y ���! �f �J ,
... ,_ .u ·.�; �, J�U, ·e, ., __ ·. ,.,;,'1•1 

�4-:�19"' - t, ,y-��� 
"Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam 

(pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan 

penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena 

amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara 

golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil 

sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, 

maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun 

bilamana bagian amil lebih besar dari kewajaran sebagai 

upah pengelola zakat, maka kelebihan-di luar kewajaran 
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tersebut-dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain 

dari mustahik zakat secara proporsional. fika terjadi defisit 

anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajaran 

upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan 

dari mana? Imam Syafi'i berpendapat: "Ditambahkan dengan 

diambil dari bagian kemaslahatan (fi sabilillah)." Sekiranya 

ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari 

bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat 

tersebut tidak salah." 

3. Pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarah

al-Muhadzdzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat 

masuk kategori sebagai amil sebagai berikut: 

;,...J\SJr .....-�k · · .ir ' • �, i.:.:, : \Z�f J- \i. , J . , J �.r J J:" �J 
, , , 

-. • 'rtJ , , .�, ., •. Ji.:J1 Ja.i�, t ... iw �r�rt'- � ��, ,, Jr Ji../.,·J 

, ��I �� �I �\ � 0)lvl � 01-wJ , ��, 

� r. f •. , I.�, �- , (·'. , rtJ o\f"•II '., � , , , . ,,, ,.,:,: J i.r: � Y-rt',, J' � )A J
"Para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat: 'Dan diberi bagian 

dari bagian amil yaitu pengumpul wajib zakat, orang yang 

mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga 

harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil 

Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian 

amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan 

bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai 

dengan kewajarannya."' 

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam

Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang 

terakhir pada tanggal 3 Maret 2011. 
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENARIKAN, PEMELIHARAAN DAN 

PENYALURAN HARTA ZAKAT 

Pertama: Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

1. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi

pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran 

tarif zakat, clan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. 

2. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi

harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat. 

3. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai

kepada para mustahik zakat secara benar clan baik. 

4. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahik-nya oleh

muzaki, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya. 

Kedua: Ketentuan Hukum 

1. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.

2. Pemeliharan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya

dengan prinsip yadul amanah. 

3. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar

kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani 

tanggung jawab penggantian. 

4. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum

dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada 

para mustahik zakat. 

5. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor (4), maka pengambilan hak

dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil 

zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat 

tersebut kepada amil yang mengambil dana. 
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6. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas

nama fi sabilillah. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu 

kepada ketentuan angka (5). 

7. Penyaluran zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam

distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada mustahik. Namun apabila 

penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, 

misalnya zakat muqayyadah itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil 

tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzaki. 

Kedua: Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki clan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap Muslim clan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,

semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. 
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Ketua 

ttd. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H 

17 Maret 2011M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd. 

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 



PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET 

KELOLAAN 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 15 Tahun 2011 

Tentang 

PENYALURAN HARTA ZAKAT 

DALAM BENTUK ASET KELOLAAN 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah: 

MENIMBANG: a. bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong 

munculnya perkembangan tata kelola dana zakat oleh amil 

zakat; 

b. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan

manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya 

bagi banyak mustahik dan dalam jangka waktu yang lama, 

yang salah satunya dalam bentuk aset kelolaan; 

c. bahwa terkait pada huruf b di atas, di tengah masyarakat

muncul pertanyaan mengenai hukum penyaluran harta zakat 

dalam bentuk aset kelolaan; 

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa

tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan 

guna dijadikan pedoman. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT: 
.,, .,.  , ,  ... � -',.,, .., .,.  .,,, . .,,. ,- - <.�- J-:L� lj I - � J.,- I • j;,,.,

"t;r,==-::.YJ,. � -�Y � 

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At

Taubah: 103). 
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.,,, ,,
,.. L--::._ ' ,::. :J.!I' 
�� J 

" 

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 

para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60) 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

.:,--JI J! l�l....Ni � \1 � J � .(iii � �\ 4Ji 
, ,, ,,, ,,, ,,, "' .:i ,,. ,,,,,, 

,.i_;;.j-J ol...5} �;<- ✓_J:,'.r-J "111 4Jf ��ti ... : J\i 
_, J. t _, 0 t · ·r - · · • �- :. · ·i..:.:s., ·. 

�_µ� r�-- �

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman 

bersabda: : .. Dan beritahukan kepada mereka, bahwa Allah 

SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya 

di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang 

fakir di antara mereka."' (Riwayat Bukhari Muslim dari 

Sahabat Ibnu Abbas) 

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari dan at-Thabarani serta ad-Daruquthni dari 

Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian 

zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahik 

sebagai berikut: 

:;j....Ll! : �I j.-.A� 4:S- 4111 i,r') 1� JJ

, ,3"jj( ; .. :�JI �� ,aJ�I • .  • t •f a' o '"'\l ,) J -✓ , .J, � J .J - , . ,,, 111 ,, 'II .,. 

� J � 4111 J...t> :,fJ1 ��� �J ' � �J---Af 

��4 

"Muadz berkata kepada penduduk Yaman: 'Berikanlah 

kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran 
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zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu 

lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat 

Nabi SAW di kota Madinah."' 

4. Kaidah fikih

MEMPERHATIK.AN: 

�\iJ, � JCi:,4 
Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan 

dituju. 

�� 1.p �:,i, J's. ri..�, �� 
Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat 

harus mengikuti kemaslahatan. 

1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliybari

dalam kitab Fathul Muin (I'anatu at-Thalibin 2/214) yang 

menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai 

kebutuhan mustahik sebagai berikut: 
- "" 0 f # 0 ,, "" ,,-

4'.J\t. � � Ji; ' f f � �� •,:; iJI r: .. � �.. I<" L.:.'a., .) ,., - ✓.) ) . , JIU • ...,,-; I,)-' ..,...,,, 
, " , 

,,. - ,, ,.. 

,-.�q ,1• • f 
... """" �,it)' 

"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 biasa bekerja, diberi 

alat-alat pekerjaannya . .. " 

2. Pendapat Imam ar-Ramly dalam kitab Syarah al-Minhaj

li an-Nawawi (6/161) yang menerangkan pendistribusian 

harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya serta dimungkinkan pembelian aset untuknya 

sebagai berikut: 
,,, ,,. / ,.,. / 0  0 ,-,o fP 

u- ar cs- ,:�:... 1("' •• • ' �, 1)1 -. ·<· . '" - •;;,;11 1)1 
J,.�. -r;"I,)"' �\"'"' ��);.:-:- � 

(P ,, ,, ,,. ,,. 0 I' 0 ,r 

iJtl oJ..l,; •• .u�U �\A.II • , •• , _, lo �\.c 1..:.: r '-"'iJ, ,, . � ,, , . , rs, ;,/! � - , i..r"'f, ,) . , 
, , 

� "'' �I;-: �1i �1 UI '1',.:...: J- 01'•1.i.1 ;1• aai1, - 0 rs, : , . . i.r--r. J 
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�i � � :; ��� �,;.f, �J , �� c �f 
�, �-.-� llo ili.,:, �l.o •1: o�I ��I� o''�I 4iirt , ,., - 4.)": , ,,., - J ', , 

J # ,. ,,, .,,. , ,.. 

� l!.,",.:J, � o\S"'•II .� ,u ,.;,;J.;J � (w-. ,u • 
)Joo , • , .)' � , : .... , - , - ) , : 

Orang fakir dan miskin, bila keduanya tidak mampu untuk 

bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan, diberi harta 

zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya 

dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, 

karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran 

kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi 

standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun 

seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah 

dimaksudkan di sini, orang yang tidak dapat bekerja, diberikan 

dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi 

dana di mana ia mampu membeli aset properti yang dapat 

ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahik zakat. 

3. Pendapat Imam lbnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa

(25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat 

dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahik, 

sebagai berikut: 

W:.U �- �- i;._ 'it .. �1 , ( 0·1 �f : IJ.ii • � '-:.i:.fi1, ) , r-, , ., � .r: � ftl'"' 

�) � '311 J-' �I J� 1�r, ' � t_� �I; 
• • • ,,, 

r 
.,, • 

. . . ;r�.'.il• Ji J..\N -.. r , �- .> -. • •• • , • ·-1.!..i ur • -11 - ·- � - - (P J .,_ i:.1-r ) i;rJ . r-;w 

��I /JJ 'J � IJ.iiJ , !�(,:jl � \Au.;_. i\S'"_;h ��! 
\ll J�I O f a.,.,,W O f �i;.jJ l�\ ' I''· 1 �f- . -,_k.' ) , , ) , . , , ., � ,. J , . J
, ,L �I 1'!1t. .,;:..•.11 : • ! _;:< 'i1 : •_("� •. f \; ... - , : f�"-· .r.- !Qr, .;.,� • .., '-'Y"! "'' ,.,-:) ... � ..,.�

, , 

• :,1 ,�n l!.J, ✓- • 1 , u.i:, � .·t..:.•, , - -.,, ,�:·-""1 .�, � T � I.>.}!) �� � ,:_�- , 
,, :�• 

... "':,w.!. 

Hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari obyek zakat 

tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas 

adalah tidak boleh. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW 

menentukan dua ekor kambing atau tambahan sebesar duapuluh 

dirham sebagai ganti dari objek zakat yang tidak dimiliki oleh 
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seorang muzaki dalam zakat hewan ternak, dan tidak serta merta 
berpindah kepada nilai objek zakat tersebut. .. Dan juga karena 
prinsip dasar dalam kewajiban zakat adalah memberi keleluasaan 
k.epada mustahik, dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu 
bentuk harta atau sejenisnya. Adapun mengeluarkan nilai dari 
objek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan 
dan keadilan maka hukumnya boleh ... Seperti adanya permintaan 
dari para mustahik 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. 

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan

Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan 

Umum Tanggal 2 Februari 1982; 

5. 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; 

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam

Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa yang 

terakhir pada tanggal 3, dan 17 Maret 2011. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM 

BENTUK ASET KELOLAAN 

Pertama: Ketentuan Umum 

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan: 

Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan 

secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, 

sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. 
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Kedua: Ketentuan Hukum 

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan 

ketentuan sebagai berikut 

l. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta

zakat. 

2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahik zakat.

3. Bagi selain mustahik zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang

diperuntukkan bagi para mustahik zakat dengan melakukan pembayaran secara 

wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan. 

Ketiga: Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,

mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 
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Ketua 

ttd. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H 

17 Maret 2011M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd. 

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 



BADAL THAWAF IFADHAH 
(PELAKSANAAN THAWAF IFADHAH OLEH ORANG LAIN) 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 40 Tahon 2011 

Tentang 

BADAL THAWAF IFADHAH 

(PELAKSANAAN THAWAF IFADHAH OLEH ORANG LAIN) 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah: 

MENIMBANG: a. bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu rukun haji 

yang harus dilaksanakan oleh orang yang berhaji agar sah 

ibadah hajinya; 

b. bahwa dalam prakteknya, ada orang yang berhaji, yang

pada waktu pelaksanaan ibadah haji terkena musibah sakit 

sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah 

thawaf ifadhah, sementara pelaksanaan thawaf ifadhah 

dengan bantuan orang lain juga mengalami kendala; 

c. bahwa pada kasus yang seperti ini, muncul pertanyaan dari

Kementerian Agama RI terkait kemungkinan membadalkan 

thawaf ifadhah bagi jamaah sakit serta bagaimana jalan 

keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini; 

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa

tentang hukum badal thawaf ifadhah (pelaksanaan thawaf 

ifadhah oleh orang lain) guna dijadikan pedoman. 
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Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 196 

yang menegaskan perintah menyempurnakan pelaksanaan 

seluruh manasik haji, termasuk pelaksanaan thawaf ifadhah, 

sebagaimana firman-Nya: 

• 
• ,. .,.. ,,, .,. ,, ,,. , 0 • Ji 

•, '-11 � ,, ·::- I w . . . I .)\j .J.l o" : I( =-� Ii I ·r
'! ...... ,X � r-' ft"-> : , , r--) C:'::'- .,...,, ) 

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dart <umrah karena Allah. 

Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena 

sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat" (QS. 

Al-Baqarah [2}: 196) 

a. QS. Al-Hajj ayat 29 yang memerintahkan untuk

melaksanakan thawaf mengelilingi baitullah yang 

merupakan rukun haji sebagaimana firman-Nya: 

"Dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf 

sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS. Al-Hajj 

[22]: 29) 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

b. Riwayat Aisyah RA yang menegaskan bahwa seseorang

yang belum melaksanakan thawaf ifadhah harus 

tetap melaksanakan dan tidak pulang sebelum 

melaksanakannya, sebagaimana sabdanya: 

Dari Zuhri RA berkata: Urwah ibn Zubair dan Abu 

Salamah ibn Abdirrahman bercerita kepada saya bahwa 



BIDANG IBADAH 

'Aisyah istri nabi SAW RA mengabarkan bahwa Shafiyyah 

bin ti Huyayy istri nabi SAW haid ketika haji wada' lalu 

nabi SAW bersabda: ''Apakah ia menahan kita ( untuk 

pulang)?" Kemudian saya berkata: "Ia telah melakukan 

thawaf ifadhah wahai Rasulullah': dan Rasul pun berkata: 

"(kalau begitu) ... dapat pergi" (HR. Al-Bukhari, hadis 

nomor 4050) 

c. Riwayat Ibn Abbas RA yang menerangkan bahwa

seseorang yang tengah melaksanakan ibadah haji, setelah 

wuquf di Arafah clan meninggal sebelum menunaikan 

thawaf ifadhah nabi langsung memerintahkan untuk 

dimandikan clan dikubur clan tidak memerintahkan 

orang lain untuk melakukan thawaf untuknya, 

sebagaimana sabdanya: 

a��,,.,
.. , ., i .JI. 

"Dari Ibn 'Abbas RA ia berkata: Pada saat salah seorang 

sahabat wuquf bersama Rasulullah SAW di Arafah, 

tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya dan meninggal, 

lantas Rasululah SAW bersabda: "Mandikanlah ia 

dengan air dan daun sidr, dan kafanilah dengan dua 

helai baju. /angan kalian beri wangi-wangian dan 

jangan kalian tutup kepalanya, karena Allah S WT akan 

membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam kondisi 

sedang melakukan ibadah haji." (HR. Muttafaq 'alaih) 

d. Riwayat yang menegaskan kebolehan melaksanakan

thawaf ifadhah dengan menggunakan alat bantu, 

termasuk kendaraan dan kursi roda, tidak dengan 

berjalan di atas kaki sendiri, sebagaimana sabdanya: 
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Dari Ibn J\bbas RA ia berkata: "Nabi SAW melakukan thawaf 

dengan mengendarai unta. Setiap kali beliau sampai di rukun 

(yamani) beliau memberi isyarat." (HR. Al-Bukhari, hadis 

nomor 1508) 

Riwayat Ummu Salamah yang menegaskan bahwa jika 

jamaah dalam kondisi sakit, maka dimungkinkan untuk 

melakukannya dengan berkendara, namun tidak mengganggu 

jamaah yang lain, sebagai berikut: 

Dari Ummi Salamah RA ia berkata: "Saya mengadu ke 

Rasulullah bahwa saya ada keluhan, lantas beliau bersabda: 

"Berthawajlah di belakang jamaah (yang sedang berthawaf) 

dengan berkendara." Lalu saya berthawaf sementara 

Rasulullah SAW shalat di samping Ka'bah, dengan membaca 

surat al-Thur." (HR. Al-Bukhari, hadis nomor 1526) 

3. Ijma Ulama bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu

rukun haji yang tidak sah haji seseorang tanpa melakukan 

thawaf ifadhah. 

4. Kaidah fikih

Kaidah fikih yang mengatur bahwa dasar penentuan kebijakan 

publik adalah untuk kemaslahatan umat, termasuk dalam 

kebijakan pemenuhan hak melaksanakan thawaf ifadhah 

bagi jamaah haji, yaitu: 



MEMPERHATIKAN: 

BIDANG IBADAH 

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat 

harus mengikuti kemaslahatan. 

1. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmuu' Syarah

Al-Muhadzzab (8/220) yang menjelaskan bahwa Thawaf 

Ifadhah merupakan rukun haji sebagaimana Ijma' Ulama 

dan akhir waktu pelaksanaannya tidak dibatasi, sebagai 

berikut: 

" • '  , ,  'c' '. ct t:;. 'I;..r"< .:..r::" • r 

"Thawaf ini ( thawaf ifadhah) merupakan salah satu rukun 

haji, tidak sah haji tanpa adanya thawaf ifadhah berdasarkan 

ijma (konsensus ulama) .... Telah kami sebutkan bahwasanya 

tidak ada batas akhir waktu pelaksanaan thawaf ifadhah. 

Sah dilaksanakan sepanjang hidup namun dengan status 

makruh:' 

2. Pendapat Imam Al-Qurthubi dalam kitab "al-Jami' Ii Ahkami

Al-Qur'an" (12/51) yang menerangkan mengenai kewajiban 

thawaf ifadhah yang tidak dapat gugur sebelum dilaksanakan, 

sebagai berikut: 
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"Ismail ibn Ishaq berkata: 1hawaf Wajib yang tidak dapat 

gugur dalam kondisi apapun adalah thawaf ifadhah, yang 

dilaksanakan setelah Arafah. Allah berfirman (QS. Al

Hajj [22}: 29 yang artinya): "Kemudian hendaklah mereka 

menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan 

hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka 

dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah 

yang tua itu (Baitullah)." 1hawaf ifadhah inilah thawaf 

sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran yang menjadikan 

orang berhaji dapat tahallul dari ihramnya secara keseluruhan. 

Abu Umar berkata: Apa yang disebutkan oleh Ismail dalam 

masthawaf ifadhah merupakan pendapat Imam Malik, yaitu 

riwayat Ibnu Wahb, Ibnu Naji' dan Asyhab. Ini pendapat 

jumhur fuqaha Hijaz dan Iraq." 

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (2/444)

mengenai thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji dan 

hams dilaksanakan, sebagai berikut: 

'1� � � �I :)-� ;J Oi) �1)., :iii �j�I � f �1J 

J'b:. ., .., 
, . � -�

"1hawaf yang masyru' itu ada tiga, pertama thawaf ziarah, 

yakni merupakan rukun haji yang tidak dapat sempurna 

ibadah haji tanpa thawaf, tanpa ada perbedaan ulama 

sedikitpun." 

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam

Si dang Komisi Fatwa pada Ra pat-Rapat Komisi Fatwa yang 

terakhir pada tanggal 24 Oktober 2011. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, 
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MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG BADAL THAWAF IFADHAH 

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

Badal Thawaf Ifadhah adalah pelaksanaan thawaf ifadhah yang merupakan rukun 

haji yang dilakukankan oleh orang lain untuk menggantikan seseorang yang sedang 

berhaji karena sakit atau sebab lain. 

Kedua: Ketentuan Hukum

L Thawaf Ifadhah adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seseorang 

yang sedang menunaikan ibadah haji. 

2. Seseorang yang berhaji tetapi tidak melaksanakan thawaf ifadhah hajinya tidak

sah. 

3. Badal thawaf ifadhah (pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain) adalah

tidak sah. 

4. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan thawaf

ifadhah dengan sendiri dapat menggunakan alat bantu. 

5. Jamaah haji yang sakit yang oleh dokter dinyatakan belum memungkinkan

untuk melaksanakan thawaf ifadhah, baik dengan sendiri maupun alat bantu, 

pelaksanaan thawaf ifadhahnya menunggu hingga kondisi memungkinkan. 

6. Jamaah haji yang meninggal sebelum melaksanakan thawaf ifadhah tidak

terkena kewajiban badal thawaf ifadhah (penggantian pelaksanaan thawaf 

ifadhah oleh orang lain). 

Ketiga: Rekomendasi

1. Penyelenggara ibadah haji (Pemerintah dan swasta) diminta menyediakan

sarana prasarana untuk membantu pelaksanaan thawaf ifadhah bagi jamaah 

yang tidak memungkinkan melaksanakannya sendiri. 

2. Kementerian Agama RI diminta menjamin pemenuhan layanan jamaah haji,

terutama pelaksanaan rukun-rukunnya, termasuk merumuskan kebijakan 

tanazul bagi jamaah haji sakit sampai dapat melaksanakan thawaf ifadhah. 
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3. Kementerian Agama RI diharapkan meminta Pemerintah Arab Saudi untuk

memberikan kemudahan bagi jamaah haji yang sakit untuk melaksanakan 

thawaf ifadhah sebagai salah satu rukun haji, termasuk dengan alat bantu dan 

sarana/prasarana pendukung. 

Ketiga: Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian

hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,

menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ketua, 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 26 Dzul Oa'idah 1432 H 

24 Oktober 2011 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMIS] FATWA 

Sekretaris, 

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
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PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' 

DI LUAR TANAH HARAM 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 41 Tahun 2011 

Tentang 

PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU' 

DI LUAR TANAH HARAM 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah: 

MENIMBANG: a. bahwa sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah, pelaksanaan haji bagi jamaah Indonesia 

kebanyakan mengambil haji tamattu', yaitu dengan 

melaksanakan ibadah umrah <lulu kemudian melaksanakan 

ibadah haji, yang karenanya jamaah haji berkewajiban 

membayar dam berupa kambing bagi yang mampu; 

b. bahwa sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa praktik

pelaksanaan penyembelihan dam di tanah suci untuk jamaah 

haji Indonesia kurang memberikan nilai manfaat bagi 

fakir miskin, di samping banyak ditemui penyimpangan 

serta sering kali tidak memenuhi ketentuan syar'i sehingga 

mengusulkan pelaksanaan penyembelihan Dam atas haji 

tamattu' ini di tanah air agar kemanfaatannya lebih tinggi; 

c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai

hukum penyembelihan dam atas ahji tamattu' ini di luar 
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MENGINGAT: 
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tanah haram untuk merealisasikan manfaat sebagaimana 
di maksud; 

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa
tentang penyembelihan dam atas haji tamattu' di luar tanah 
haram guna dijadikan pedoman. 

1. Al-Qur'an Al-Karim:
a. Firman Allah yang menjelaskan kewajiban menyembelih

hewan bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu', 
sebagaimana dalam QS. Surah Al-Baqarah ayat 196: 

'.,: ','.i1 '. ,, •;• I W :..:...11 J,
1 •'° �i1., , �- 0 •/ '� f \��i:.r-' 'f� � r-::--- c- : ,.r---: t:""' i:.r-' r : 

;� � �� \�� �J �1 J r4i �-E r� � �
ill\ I :'I' 1':._ i1 �\ · � ;i:,,f •. ::-� 'I'.� I �� ii.lS'Y'-'J r.r- ', I.?� c.J""!. r � , , 

._,\j_J\ �..G ill\ �i I JI�( . , -, r- J 

"Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang 

ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (didalam 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 siksaan-Nya." (QS. Al
Baqarah [2]: 196) 

b. Firman Allah yang menjelaskan tempat menyembelih hadyu 

yaitu tanah haram. Hadyu tamattu' dikiyaskan dengan hal ini, 
sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 95 sebagai berikut: 

(,:;;: � �:;Jr-,,;.. �fJ -,:•,a.11 1µ � 1;:.1� J.�\ 4-ii\.;' 
di; 1.;".u � J� \J� � � �I � j:i C � :1�

, , , ,
JG"' J iJ �L-P �� J� 'f '. <G 'W, ;'\£ 'f a.::..<J1 .J J ., ., , J <..J:::? r J J , . 
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh 

binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di 

antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya 

ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan 

buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang 

adil di antara kamu, sebagai hadyu yang di bawa sampai ke 

Ka 'bah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi 

makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan 

makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat 

yang buruk dari perbuatannya." (QS. Al-Maidah [5]: 95) 

Surah Al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut: 

i,,.:.' •,-:.i1 �1·; !' '<''. ', 1 ;1:._d, , '-?'"'+' C""'? � Y·J � J 

" .... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban 

sampai di tempat penyembelihannya ... " (QS. Al-Baqarah [2]: 

196) 

Surat Al-Fath ayat 25 sebagai berikut: 

. , ' 

�tF-
"Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu 

dari ( masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban 

sampai ke tempat (penyembelihan) nya." (QS. Al-Fath [48]: 25) 

Surah Al-Hajj ayat 33 sebagai berikut: 

0 0 ,,- J I ,1. ' / , ,,, 

• .:11 ...::..:.:i1 JI 1:1--:. •' •' ' 1:,.1 JI ;._;c. 1: • '<'t
'::--"'" , •. : � I"" � 'I"' : .._.. � r

"Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa 

manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian 

tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah 

sampai ke Baitul Atiq (Baitullah)." (QS. Al-Hajj [22]: 33) 
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2. Hadis Rasulullah SAW, an tar a lain:
a. Riwayat Al-Bayhaqi dari Sahabat Jabir RA yang

menegaskan bahwa seluruh Mekkah adalah tempat 
menyembelih 

J� J;; f1 �;; �i;,. C7" � ji;._ �4J -5:f i :� �
,, ,,fl;l - ' J ' $ J 

,, '." '. I� � i;,.; 1<"• ._ I.. ....1;. .1il I -- <lJI J ',
.r--4 J '-'1-(' � , ..r . r-J • r..r-- , )"" J 

"Dari Atha' ibn Abi Rabah diceritakan kepadanya 

bahwasanya ia mendengar Jabir ibn Abdillah RA berkata: 

Rasulullah SAW bersabda: "Setiap penjuru kota Makkah 

adalah jalan dan tempat menyembelih" (HR. Al-Bayhaqi 
dan Al-Hakim) 

b. Riwayat al-Bayhaqi dalam Sunan Al-Bayhaqi Al-Kubra
(10/83) dari Sahabat Jabir RA yang menegaskan tempat 
Nabi SAW menyembelih adalah di Mina sebagaimana 
sabdanya: 

:J� r1-J � all � �I J:;. J :JI � ;i)\ �J {,i;,_ �
�, 

.- ,, .,,, 1,, .. l < ,, ,, l �, ... � , " ,, t 

�� �J..:.Y...:.,/'-' 

"Dari Jabir RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Saya 

menyembelih di sini dan Mina seluruhnya adalah tempat 

menyembelih." (HR. Al-Bayhaqi) 

3. Kaidah Fikih

,,;. 
0 ,. f� :.....,:;· =11 ;;;G..11 . 1°�)'1 --r , ., .I- ..r 

"Hukum asal adalam ibadah adalah dogma:' 

�?IJ �I ;;�1 � _fa, �WI

"Pada umumnya masalah ibadah adalah ta'abbudi dan 
dogma:' 

MEMPERHATIKAN: 
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penyembelihan hadyu itu merupakan ibadah qurbah yang 

tidak bisa dinalar (ghair ma'qulatil ma'na) berbeda dengan 

zakat yang bisa dibayar dengan qimah, sebagai berikut; 

._;i.,_, 1 ;_,rl
._ tl5' . C:,' ;t::JI � .;�I � (''� .ii .> , ', i1 , . . , . .r- J J , , • , .• J-"-::" ,. , • r.,....,

. ..,��i1 ;;._" . '1;:: � ,,, ��1 �1' 1 ,·. � i;'�i1 �\, t;(,�i11$- •. r JJ er-. .r> J � J, -, .r , . � 
·1 �., ,J, G...:..31 ;.1.:. ,. . 'Q1 ·vr"-' y>) �. . . ..i...., � t) .. 

Dalam masalah zakat, boleh membayarnya dengan nilai 

menurut Mazhab kami (Malikiyyah). Demikian juga dalam 

masalah kafarat, zakat fitrah, pajak, dan nadzar. Sedang 

menurut Imam Asy-Syafi'i: Tidak boleh membayarnya 

dengan qimah karena mengikuti yang dinaskan sebagaimana 

sembelihan "al-hadyu" dan sembelihan kurban. Menurut 

pendapat kami, perintah untuk menunaikan kepada orang 

fakir dengan menyampaikan rizki yang diperjanjikan 

kepadanya. Hal ini membatalkan pembatasan kambing dan 

menjadi seperti jizyah; berbeda halnya dengan "al-hadyu", 

karena qurbah (ketaatan dan pendekatan diri) dalam masalah 

hadyu adalah pengaliran darah, clan ini tidak bisa dinalar 

(la yu'qal). Sementara aspek qurbah pada 11?-asalah yang 

diperselisihkan (zakat) adalah menutup kebutuhan orang 

yang membutuhkan, dan ini bisa dinalar (ma'qul). 

1. Pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab "Al-Majmuu'

Syarah Al-Muhadzzab" sebagai berikut: 
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"Apabila orang yang berihram terkena kewajiban membayar 

dam, seperti Dam tamattu', Dam qiran, Dam (karena 

memakai) wewangian, serta hukuman berburu, ia wajib 

membagikannya kepada orang-orang miskin tanah haram 

karena firman-Nya: "kurban sampai ke Ka'bah:' Apabila (dam 

tersebut) disembelih di tanah halal dan di bawa ke tanah 

haram hukumnya tergantung kondisi, jika dagingnya berubah 

dan busuk maka tidak mencukupi (tidak sah), karena yang 

menjadi hak (orang miskin tanah haram tersebut) adalah 

daging yang sempurna dan tidak busuk. Namun jika daging 

tersebut tidak busuk, maka ada dua pendapat: pertama, 

tidak sah karena penyembelihan adalah salah satu dari dua 

tujuan hadyu, maka ia dikhususkan penyembelihannya di 

tanah haram sebagaimana distribusinya; kedua, sah karena 

tujuannya adalah daging, dan cara tersebut telah dapat 

sampai kepada mereka. Jika seandainya ia terkena kewajiban 

memberi makan, ia juga harus menyampaikannya ke orang

orang miskin tanah haram, diqiyaskan dengan "al-hadyu': 

Jika terkena kewajiban puasa, maka ia boleh berpuasa di 

setiap tempat, karena puasanya tersebut tidak memberi 

manfaat (secara langsung) bagi ahli tanah haram. Jika ia 

terkena kewajiban membayar 'al-hadyu' dan terkepung 

sehingga tidak bisa masuk tanah haram maka ia boleh 
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menyembelih clan mendistribusikannya di lokasi dia mana 
ia terkepung, sebagaimana riwayat Ibnu Umar RA bahwa 
Nabi SAW pernah melakukan umrah lalu ada orang kafir 
Quraisy menghalangi Nabi, kemudian Nabi menyembelih 
"al•hadyu" clan memotong rambut di Hudaibiyah, di mana 
jarak antara Hudaibiyah clan tanah haram adalah tiga mil. 
Hal ini juga disebabkan, jika boleh tahallul di tempat yang 
bukan tempatnya tahallul karena terkepung maka boleh 
juga menyembelih hadyu di tempat yang bukan tempat 
menyembelih:' 

2. Pendapat Imam Al-Bahuty Al·Hanbali dalam Kitab
"Kasysyaaful Qina' 'an Matn al•Iqna'' (7/85) sebagai berikut: 

' ,, " "',,. . ,., ,,, ' , 

( 1;.JI J �.) ;_.}-l ) �� i;Ji c_,£q �! Lili (,$:U. JS'J,, ,, ,,. ,,. , , > • #' , 1<" Is, ·'. G,. ·.' • ' CJ ·::. I\ ' . ·.u1 � ." " 
..r .J' /' .J;. . ,y, (,>;J • i .r-' � � (:' j"'"i-J
.1'..� · �- /1; f i;._;..f ;,,· "'· '." '. L � G.i 
r· � . J J ..,u )J � J '-'1--f" � • 

,, "'' ;if.. • � .0> > j.;, ili' �� \ r;J1 ;1) w1:, "� l+lS' J-:'' 1s-..,.;:,.:: � 
J{ ,·.L ". -: .. :;_f> :e..s::.i1 �I� G':U. :j·=· '.., l..1\ ��\( , t".'I\,'1"":'."""'r-' .J'J .. G· • .J'Ju-r (;_-J �.

� �;.z.; � 1 w- u,. .� · ' ·JJ1 ' -;o ' � " - .: i1 ..::..::l1 
� ·r ��c:, C::""- �- •. 

Setiap 'al-hadyu' yang kami katakan untuk orang-orang 
miskin tanah haram, ia harus disembelih di tanah haram. 
Dan sah dengan menyembelih di seluruh bagian tanah 
haram, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir dengan riwayat 
yang marfu' "Setiap penjuru Makkah adalah jalan clan tempat 
menyembelih': hadis diriwayatkan Imam Ahmad clan Abu 
Dawud. Akan tetapi <la.lam riwayat Imam Muslim marfu' 
( dengan redaksi) "Mina secara keseluruhan adalah tempat 
menyembelih': hanya saja yang dikehendaki adalah tanah 
haram, karena semuanya adalah jalan menuju Mina. Kata 
"alfajj" adalah jalan, clan firman-Nya "kurban sanpai ke 
Ka'bah" serta firman-Nya "kemudian tempat wajib (serta 
akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul 
'.Atiq (Baitullah)" tidak tetlarang menyembelih di luar Mina 
sebagaimana juga tidak terlarang menyembelih di Mina. 
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3. Pendapat Athiyyah Shaqr sebagai berikut:

"Adapun tempat menyembelih 'al-hadyu' adalah di Tanah 

Haram Makkah, dan termasuk di dalamnya adalah Mina. 

Menurut Jumhur Ulama tidak boleh menyembelih di 

luar tanah haram. Barang siapa yang lupa menyembelih 

kemudian pulang ke kampung halamannya, maka ia (tetap) 

wajib menyembelihnya di tanah haram, baik oleh dirinya 

sendiri maupun dengan mewakilkan pada orang lain. Tidak 

ada yang membolehkan melaksanakan penyembelihan di 

kampung halaman (di luar tanah haram) kecuali sedikit, 

yaitu diriwayatkan dari Imam Mujahid dari golongan Tabi'in. 

akan tetapi pendapat jumhur merupakan pendapat yang 

benar karena menjaga terealisasikannya hikmah syar'iyyah 

ibadah penyembelihan untuk kepentingan kemanfaatan ahli 

Mekkah sebagaimana dijelaskan oleh nas:' 

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam

Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang 

terakhir pada tanggal 24 Maret 2011. 
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Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYEMBELIHAN HEWAN DAM 

ATAS HAJI TAMATTU' DI LUAR TANAH HARAM 

Pertama : Ketentuan Hukum 

1. Jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu' atau qiran wajib membayar dam

dengan memotong seekor kambing. Jika tidak mampu, dapat diganti dengan 

berpuasa 10 hari, tiga hari di tanah haram dan tujuh hari di tanah air. 

2. Penyembelihan hewan dam atas haji tamattu' atau qiran dilakukan di tanah

haram. Jika dilakukan di luar tanah haram hukumnya tidak sah. 

3. Daging yang telah disembelih didistribusikan untuk kepentingan fakir miskin

tanah haram. Jika ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih, maka dapat 

didistribusikan kepada fakir miskin di luar tanah haram. 

4. Hewan dam atas haji tamattu' atau qiran tidak dapat diganti dengan sesuatu

di luar kambing yang senilai (qimah). 

Kedua: Rekomendasi 

1. Kementerian Agama RI diminta untuk mengatur dan menertibkan pembayaran

dam bagi jamaah haji Indonesia guna menjamin terlaksananya ibadah tersebut 

secara benar dan mencegah terjadinya penipuan dan/atau penyimpangan. 

2. Kementerian Agama RI diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi

Arabia untuk mengelola dam yang dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia 

demi kemanfaatan bagi fakir miskin, termasuk di Indonesia. 

3. Jamaah haji harus memastikan bahwa pelaksanaan dam atas haji tamattu' atau

qiran ini terlaksana secara benar, dengan melaksanakan sendiri atau mewakilkan 

kepada lembaga yang amanah. 

Ketiga: Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,

menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 26 Dzul Qa'idah 1432 H 

24 Oktober 2011 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
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