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HIDUP SEDERHANA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 

1975, 1 Nopember 1975 dan tanggal 8 Februari 1976 yang membicarakan tentang 

berbagai persoalan, antara lain mengenai Hidup Sederhana, setelah 

MEMBACA: Pidato Presiden Republik Indonesia mengenai anjuran hidup 

sederhana. 

MEMPELAJARI dan MEMBAHAS 

1. Prinsip-prinsip menurut ajaran Islam dan melarang hidup

dari harta yang haram seperti korupsi, manipulasi, 

penyelewengan, suap-menyuap, melarang hidup royal, 

berlebih-lebihan dan menganjurkan hidup sederhana secara 

wajar. Hal mana tidak mengurangi kemungkinan adanya 

perbedaan hidup antara si kaya dan si miskin asal tidak 

terlampau besar perbedaan itu. 

2. Akibat-akibat buruk dan bahaya dari segala penghasilan yang

haram terhadap diri yang melakukannya dan merugikan 

masyarakat dan negara, apalagi mengingat bahwa harta 

perorangan pun adalah termasuk harta bangsa yang dalam 

Islam dinamakan harta umat. 

MENIMBANG: 1. Bahwa untuk mencegah/menutup sumber-sumber peng

hasilan yang tidak sah yang menyebabkan hidup berlebih

lebihan haruslah dilakukan 

a. Pengeluaran instruksi konkret kepada pejabat-pejabat

mengenai anjuran hidup sederhana dan pelajaran hidup 

mewah/berlebih-lebihan. 
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b. Penegasan-penegasan penegak hukum terhaclap semua
pelanggaran hukum tanpa panclang bulu sebagaimana 
yang clinyatakan oleh Jaksa Agung. 

c. Peberatan hukum atas tinclakan piclana tersebut clengan
perunclang-unclangan seperlunya, antara lain clengan 
usaha memasukkan hukum piclana Islam dalam KUHP.

d. Perbaikan ekonomi umumnya terutama biaya hiclup
pegawai, agar ticlak melakukan penyelewengan. 

e. Pengawasan yang keras clan ketat terhaclap pelanggar
hukum. 

f. Pengamatan clan penelitian terhaclap harta kekayaan
pejabat-pejabat pemerintah clan perusahan-perusahaan 
Negara untuk cliambil tindakan sesuai hukum yang 
berlaku. 

2. Bahwa hidup seclerhana adalah tergantung kepacla sikap
mental clan hati nurani pribadi-pribadi yang bersangkutan. 

MENGINGAT : I. Dalil-clalil Al-Qur'an clan Haclis sebagaimana tercantum di 
bawah ini. 
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a. Larangan tabdzir/pemborosan:

I "I) ( �< ''I�,, _  ... ,, �IS'' •.L,.,.•11 :('·I I :'\S' � x:.,i1 �I ( ·•• ,•.,� \J' 
• .,,..,, Jr' �JO...,........, I) J �......, ...,.,,..: .,, <J--!. I)� • .;;.;.;, J� J 

(YV_n 

" ... Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 

(hartamu) secara boros, sesungguhnya pemboros

pemboros itu adalah saudara-saudara dari setan dan 

setan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya." (QS. Al-Isra' 
[17]: 26-27) 

b. Larangan israf /melampaui batas

(, t , : r1,.;�1) �;-:.ii � u t� ,;. .J-1 uJ

•: .. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 

(QS: Al-An'am[6]: 141) 



BIOANG SOSIAL DAN BUDAYA 

"Dan janganlah kamu turuti pekerjaan orang-orang yang 
berlebih-lebihan. Mereka yang merusak di atas bumi dan 
tidak memperbaiki." (QS. Asy-Syu'ara[26]: 151) 

c. Larangan suap-menyuap

�I �1:;.f � �/ I� iis:.:J1 J� � 1)� �Q� � ;J:11:;.f 1_,is-u U'., 
(' M : o_;,JI) �_,:.i:..f t='"t f��

"Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan 
janganlah kamu membawa (urusan)-harta itu kepada 
hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian 
dari harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa. 
Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah[2]: 188) 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA, ia berkata: 
''Mengutuk I melaknat Rasulullah SAW akan penyuap 
dan menerima uang suap" (HR. Abu Daud, Al-Turmudzi 
dan ia menganggapnya hadis ini hadis shahih - dan 
hasan) 

d. Larangan korupsi

., . ,, - ' . ... , ... , - ·f• ,, 
� � � JS' .)'.j � ��I f ji Ji' � 9,i jll; �J j!i o vf! .:,1.n;:, 

(' '' :.:,1_,..... JI) �;.].:U�J 

"Dan tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat 
(korupsi) dan siapa-siapa yang berkorupsi maka pada 
hari kiamat akan membawa apa yang ia khianati, 
kemudian tiap-tiap orang akan dibalas apa-apa yang 
ia kerjakan dengan balasan yang setimpal. Dan mereka 
tidak dicurangkan." (QS. Ali Imran[3]: 161) 

e. Perintah hidup sederhana :

I���);-,��� ,h• 51 jS°' 1,�• '.r u:, ;,1�� J� iJ_,i:.;. !I� F,J llJ

"Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu 
ke lehermu, dan janganlah terlalu mengulurnya, agar 
idak tercela dan menyesal." (QS. Al Isra [17]:29) 
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"Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan 

(hartanya) maka ia tidak berlebih-lebihan dan tidak 

terlalu pelit. Dan adalah di antara kedua itulah yang 

baik." (QS. Al-Furqan [25] : 76) 

f. Perbedaan tingkatan hidup dengan jalan halal dibenarkan

dalam Islam : 

•<irii; ··<h -=--i;..-, ·''13':�-:-- ·•fi1'·tl;..� .J,·•· r - � r rw.., J � -" e!JJ t./'J -.A! Ii. Y'J 
(' , 0 • I ,t11) ' ••. �11 ,,., . : :, , • ·, , .. � l 

• ('"" J �.) J.,- 4i;J 7'""' (:}-!" -.) ,J. 

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa 

di bumi dan Dia angkat sebagian kamu atas sebagian 

lain derajatnya untuk menguji kamu pada rezeki yang 

diberikan kepada kamu. Bahwa Tuhan kamu sangat 

cepat datang siksanya dan bahkan Ia Maha Pengampun 

dan Penyayang." (QS. Al-An'am[6]: 165) 

43ji ;,.·;,�, �:,:, i;'JJ1 !i;;.51 ,j ;.,:-.. ,:. ;...; IZ.:.J::;.: � i:;..:, 0� �f 
0;.:.:..; � � &:, i.:.;.:,:, �;,,.:,. w.:.; � � pG.:,i � 

(f 'l':J r )I) 

"Mengapa mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menetukan antara mereka penghidupannya 

dalam kehidupan dunia, dan kami angkat sebagian 

mereka lebih tinggi derajatnya daripada yang lain, supaya 

sebagian dapat menggunakan sebagian yang lain ( dalam 

hidup ). Dan rah mat Tuhanmu lebih baik daripada apa 

yang mereka kumpulkan." (QS. Az-Zukhruf [43]: 32) 

w, J-1:, A'"u, f'.,;ir:, w, ;.:; 0\S' ::r-! � i;.f � �;.,.:, .J � 0\S' :i.il 
('I' ':yly,-�1) 1',j; 

"Bahwa sesungguhnya pada pribadi kehidupan Rasulullah 

adalah contoh teladan yang baik bagimu, bagi orang 

mengharap kerelaan Allah dan keselamatan hari akhirat." 

(QS. Al-Ahzab[33]:21) 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

"Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan 

padamu bagian negeri akhirat, dan janganlah kamu 

lupakan nasibnya dari pada dunia. Dan berbuat baiklah 

sebagaimana Allah berbuat baik padamu dan jangan 

membuat kerusakan di atas bumi. Karena Allah tidak 

menyukai orang-orang yang merusak." (QS. Al-Qashash 

[28]: 77) 

2. Filsafat hidup bangsa Indonesia sebagaimana tercantum

dalam Mukadimah dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 

1945. 

MEMUTUSKAN 

1. Menyambut baik penuh penghargaan atas anjuran Presiden Republik Indonesia

tentang Hidup Sederhana. 

2. Memperkuat anjuran Presiden tersebut dengan dalil-dalil agama.

3. Menganjurkan kepada Presiden agar melaksanakan :

a. Mengeluarkan instruksi konkret kepada pejabat-pejabat mengenai anjuran

hidup sederhana dan pelarangan hidup mewah/berlebih-berlebihan. 

b. Menegaskan penegakan hukum terhadap semua pelanggar hukum tanpa

pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa Agung. 

c. Memberatkan hukuman atas tindak pidana tersebut dengan Perundang

undangan seperlunya, antara lain dengan usaha memasukkan Hukum 

Pidana Islam. 

d. Perbaikan ekonomi umumnya terutama biaya hidup pegawai agar mereka

tidak melakukan penyelewengan. 

e. Mengawasi dengan keras dan ketat terhadap pelanggar-pelanggar hukum.

4. Menganjurkan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh-mubaligh, Khatib

khatib dan mass media untuk lebih menjelaskan ajaran Islam yang menganjurkan 
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hidup sederhana dan melarang hidup mewah dan berlebih-lebihan terutama 

dari hasil pencarian yang haram dan tidak sah. 

Walhamdulillah Rabbit '.Alamin. 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 10 Shafar 1396 H 

10 Februari 1976 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

KH. M. Syukri Ghozali H. Amiruddin Siregar



PENULISAN AL-QUR'AN DENGAN HURUF SELAIN 

ARAB 

Sidang Komisi Fatwa Majelis IBama Indonesia yang diadakan pada hari Rabu 

tanggal 22 Juni dan hari Senin tanggal 27 Juni 1977 oleh para anggotanya serta 

beberapa ulama yang sengaja diundang untuk membahas masalah "PENULISAN 

KITAB SUCI AL-QUR'AN DENGAN HURUF SELAIN ARAB'� setelah dibahas 

dalam dua kali sidang dengan mengemukakan berbagai hujah dan dalil berkesimpulan 

dan memberi fatwa mengenai hal tersebut sebagai berikut 

1. Penulisan Kitab Suci Al-Qur'an dengan huruf selain huruf Arab ada yang

mengharamkan (melarang) dan ada pula yang men-jawaz-kan (membolehkan). 

2. Dengan huruf apa pun kitab sud Al-Qur'an itu ditulis pembacaannya wajib

dengan bacaan Arabiyah Fasihah Mujawwadah (arab fasih dengan tajwid). 

3. Penulisan Kitab Sud Al-Qur'an dengan huruf selain huruf Arab berarti membuka

jalan ke arah mempelajari bacaan Al-Qur'an melalui jalan yang tidak langsung 

dan mudah keliru bacaannya. 

4. Penulisan kitab sud Al-Qur'an dengan huruf selain Arab, karena mengikuti

pendapat yang membolehkan dan dianggap sangat perlu, harus dibatasi sekadar 

hajat dan ditulis di samping huruf Arab aslinya. 

Demikian fatwa yang diputuskan dalam sidang tersebut. 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 27 Juni 1977 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

KH. M. Syukri Ghozali H. Amiruddin Siregar



MENGHADAPI SIDANG UMUM MPR 1978 

Menjelang berlangsungnya Sidang Umum MPR 1978, Majelis Ulama Indonesia 

dengan ini menyampaikan fatwa sebagai berikut 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah terlebih dahulu berserah diri 

kepada Allah SWT, serta mengharap taufik dan hidayah-Nya, menghadapi situasi 

dan kondisi yang menghangat serta munculnya bermacam-macam pernyataan dari 

Majelis Ulama Daerah I dan II, dengan ini menyampaikan fatwa serta pedoman

pedoman dalam menghadapi Sidang Umum MPR yang akan berlangsung tanggal 

11 Maret 1978 sebagai berikut : 

Berpegang pada firman-firman Allah SWT serta hadis-hadis Rasulullah SAW 

dalam usaha menegakkan takwa, istiqamah, menjaga nilai-nilai keulamaan, serta 

menjaga persatuan serta percaya akan pertolongan Allah SWT, antara lain : 

.,. ;II. 'tf .,. ;II., - .... ,, , • ... ...
' .• , .. t:.. bi-" • ·;1 • I W' U •• • ':'""' '• i;._.. !l '�-:_' ::- . � •' U '• 1'" W� , r � � J , • r' � � ., _,...,..,,,..,, � v�Ji. .,;;.1,,!JJ 

('\ o :�WI) 1�J f 1..,!J:..t, 
"Maka, demi Tuhanmu, mereka sebenarnya tidak beriman sehingga mereka 

menjadikan kaum hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian 

mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan 

mereka menerimanya dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa[4]: 65) 

<,, ,- = �.,-.)��Pf� �� ,:;JJ u::, � yl.f :;::, '.:.J�f t:s' rf-u 

"Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan 

kepadamu dan kepada orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah 

kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha Melihatnya apa yang kamu 

kerjakan." (QS. Hud [11]: 112) 
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,I " ii! ,- ; \ 0 � • ,, ,, O ,, ,, )Ii#.; 0 .: ,, _,I# _, :,'j .- .,.- • 6 �I• I �I�- �I'-'. �' � ·t;, .{i\ \.u,.!,l ·1 01 1;;._ .•,- I.:'....:, •·• , , ::tr •� •·• , • • I\ 1•, · ' •I ..ill' 
,., ., �.? J' j-"'i 'J' ..S-'-:?J, .y,,..,.......,..,�•;',;',�,_,,...,,..,y,J 

"Sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di 

tangan kiriku, supaya akan meninggalkan urusan ini, demi Allah, tidak akan 

aku meninggalkannya, sehingga Allah memberikan kemenangan atau akan 

binasa karenanya." 

J O :- 0 , .,,. , 0 0 {, .,- '( 

�

,I OJ, 0.- 0 

�

J,, .,,. ,,.,,, ,:,. J. o 0 <•.i,111<.;2;)J·1 1::-., 0..i.:.:,: •<>' •' ._s
JJm:- • .i;,;.)I'' ..:.J1..i,')l.ttll'<''·'0\ 

u�y-- <.('j • 91 ..S-J,, . � ('""'� . , .J"" � . , ('""'� �

'1ika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu, 

dan jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang dapat menolong kamu 

setelah itu? dan kepada Allahlah orang-orang mukmin bertawakal." (QS. Ali 

Imran [3]: 160) 

Mengingat amanat Presiden Republik Indonesia dalam Musyawarah Nasional 

I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang antara lain berbunyi : 

Hal lain yang dapat diperankan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah pemberian 

bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. 

Pemerintah sering kali merasa perlu inendapat pertimbangan-pertimbangan 

yang berhubungan dengan masalah agama. 

Demikian pula Majelis Ulama ini tidak perlu bergerak di bidang Politik, 

karena wadah untuk ini telah cukup tersedia dalam dua partai politik dan 

satu Golkar yang telah kita miliki. 

Kerukunan dan persatuan nasional hanya mungkin kita wujudkan apabila 

kita rukun dan bersatu dalam kelompok kita sendiri, serta rukun dan bersatu 

antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam keluarga besar Bangsa 

Indonesia. 

MENGINGAT: 

Pedoman Pokok Majelis Ulama Indonesia 

326 

Pasal 3. Majelis Ulama bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat aman, 

damai, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT sesuai dengan Pancasila. 

UUD 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara. 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

Pasal 4. Majelis Ulama berfungsi 

(1) Memberi fatwa clan nasihat mengenai masalah keagamaan clan

kemasyarakatan kepada pemerintah clan umat Islam umumnya sebagai 

amar ma'ruf nahi munkar, dalam meningkatkan ketahanan nasional. 

(2) Majelis Ulama tidak berpolitik clan tidak bersifat operasional.

Pasal 7. Hubungan Kerja antara Majelis Ulama Indonesia (Pusat) dengan 

Majelis Ulama Daerah Tingkat I clan Majelis Ulama Daerah Tingkat II adalah 

koordinatif, konsultatif clan informatif. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, apa yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama 

Indonesia di waktu yang sudah-sudah yang ada kaitannya dengan Sidang Umum 

MPR tanggal 11 Maret 1978 yang akan datang adalah melaksanakan fungsinya 

sesuai pasal 4 ayat 1 ialah memberi fatwa/nasihat mengenai masalah keamanan: 

yaitu menolak dimasukkannya aliran kepercayaan tersebut yang nyata-nyata telah 

merusak akidah clan ajaran Islam, sehingga dianggap dapat merusak kerukunan 

clan persatuan nasional di masa-masa yang akan datang, yaitu dengan usaha antara 

lain : 

1. Surat Ketua Umum Prof. Ii>r. Hamka kepada Presiden tentang aliran kepercayaan.

2. Kegiatan Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan rencana Sumpah/Janji

Sendiri. 

3. Pertemuan Organisasi Islam Tingkat Pusat tanggal 9 November 1977, 10

Desember 1977. 

4. Pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam.

5. Konperensi pers mengenai 1 Muharam.

6. Pertemuan delegasi Majelis Ulama Indonesia dengan fraksi clan Pimpinan DPR/

MPR. 

a. Pertemuan dengan Fraksi Persatuan Pembangunan tanggal 13 Oktober

1977 

b. Pertemuan dengan Fraksi ABRI tanggal 28 November 1977

c. Pertemuan dengan Fraksi Karya Pembangunan 3 Desember 1977

d. Pertemuan dengan Fraksi PDI 13 Januari 1978

e. Pertemuan dengan Fraksi Persatuan Pembangunan 13 Januari 1978

f. Pertemuan dengan pimpinan DPR/MPR 12 Januari 1978. Hal mana adalah

benar-benar menyangkut masalah agama. 
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Majelis ulama Indonesia menaati pasal 4 ayat 5, tentang tidak berpolitik maka 

tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mencampuri urusan politik, karena 

aspirasi politik dari anggota pada hakikatnya telah diserahkan kepada Parpol clan 

Golkar, identik dengan sikap clan pendirian sewaktu pemilu 1977. 

Sesuai dengan Pedoman Pokok pasal 7, tentang hubungan kerja antara Majelis 

Ulama Indonesia clan Majelis Ulama Daerah yang dalam Sidang Umum MPR 

yang akan datang Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengharapkan serta 

menganjurkan kepada seluruh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Daerah Tingkat I 

clan Tingkat II agar : 

I. Sejalan dengan pendirian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

hanya mengadakan penyampaian fatwa-fatwa keagamaan belaka, clan tidak 

mencampuri masalah politik 

2. Turut mensukseskan Sidang Umum MPR yang akan datang, dengan upaya

memelihara keagamaan serta memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku 

untuk mengamankan clan mensukseskan Sidang Umum MPR tersebut. 

3. Penuh taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dengan mengajak umat

meningkatkan takwa serta memperbanyak ibadah khususnya qiyamulail dengan 

memohon pertolongan kepada Allah SWT agar terpelihara akidah Islam clan 

umat Islam dari bencana kemusyrikan, kemunafikan, clan murtad. 

328 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 8 Rabiul Awai 1398 H 

16 Februari 1978 M 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. Dr. HAMKA Drs. H. Kafrawi 



MEMINDAHKAN JENAZAH 

Pada bulan Oktober 1981, Majelis Ulama Indonesia menerima surat dari 

Bambang Sulastomo perihal pemindahan jenazah almarhum bung Torno dari tanah 

Sud ke tanah air. Setelah rapat Komisi Fatwa pada tanggal 13 oktober 1981, Majelis 

Ulama Indonesia memberikan penjelasan kepada Bambang Sulastomo sebagai 

berikut: 

1. Mengenai lazimnya para jemaah haji yang meninggal di tanah suci itu

dimakamkan di sana sebagai suatu kehormatan clan rahmat Allah yang tinggi, 

maka kami berpendapat bahwa lebih baik jenazah almarhum yang dimakamkan 

di sana tidak dipindahkan. 

2. Jika sekiranya memang ada pertimbangan lain, yang mendorong untuk

memindahkan juga, maka perlu diketahui sebagian besar para Ulama, 

menetapkan bahwa memindahkan jenazah yang telah dimakamkan itu tidak 

boleh, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Adapun Imam Maliki 

membolehkan pemindahan jenazah yang telah dimakamkan dengan alasan 

kemaslahatan, di antaranya untuk memudahkan ziarah atau dimakamkan di 

tengah makam keluarga 

3. Jika sekiranya altematif kedua yang akan ditempuh, perlu kiranya dimintakan

petunjuk-petunjuk kepada pemerintah 

4. Kiranya patut pula menjadi pertimbangan biaya yang tentunya besar itu, akan

dapat lebih dimanfaatkan untuk beramal jariyah yang akan besar manfaatnya 

bagi almarhum. 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 13 Oktober 1981 M 

14 Dzulhijjah 1401 H 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

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



PERAYAAN NATAL BERSAMA 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah 

MEMPERHATIKAN 

1. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan

oleh sebagian umat Islam dan disangka dengan umat Islam 

merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. 

2. Karena salah pengertian tersebut ada sebagian orang

Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam 

kepanitiaan natal. 

3. Perayaan Natal bagi orang-orang kristen merupakan ibadah.

MENIMBANG : l. Umat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang 

Perayaan Natal Bersama. 

2. Umat Islam agar tidak mencampuradukkan akidah dan

ibadahnya dengan akidah dan ibadah agama lain. 

3. Umat Islam harus berusaha untuk menambah Iman dan

Takwanya kepada Allah SWT. 

4. Tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam Kerukunan

Antar Umat Beragama di Indonesia. 

MENELITI KEMBALI 

Ajaran-ajaran agama Islam, antara lain 

1. Bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan

bergaul dengan umat-umat agama lain dalam masalah

masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan, 

berdasarkan atas 
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a. Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 13 : 

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 

dan Kami menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa 

dan bersuku supaya kamu saling kenal mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 

di sisi Allah adalah orang yang bertakwa (kepada Allah). 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal." (QS. Al-Hujarat[49]: 13) 

b. Al-Qur'an surah Luqman ayat 15:

lf..ul .j ��J I :_.��r ID r4, � � � � V;. :l ?1 0f js. :ll:U.br 0� 
.,,, , , .,, ,-.,1,: , ,, , ,,. A ,, • 
• .1: ::_f � �< ••. '<'.'•:Ju'<-'�-" • lj "' • 11 ' I.JI '.' L �. ' �- \i ,., 
v,-- r- ;. � r--:/' ,..,._ I'"' i,r� y .:.I"'-"';"� J J..,,... 

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan 

dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu 

tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, 

dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 

ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian 

Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, Maka Kuberitakan 

kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan." ( QS. Luqman 

[31]: 15) 

c. Al-Qur'an surah Mumtahanah ayat 8 : 

' ., .,, .,, .. . 
',. ;/' ,, ,, " , .. 

;.;. J_; .:,1 r5' li� � r5';..;,.: �J �:UI ._j r5' A-U: r-1 ;;,,:,ill .; �I rS'l+:i U 

'. L �- i1 ' ' .lll � 1 � • ''l '
J
� ;t�� "r-r-- J ,, ,,. ,, ,, ,, 

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik 

dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 

memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir 

kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang berlaku adil." 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

2. Bahwa umat Islam tidak boleh mencampuradukkan akidah

dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan 

agama lain berdasarkan 

a. Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 1-6 :

�4- i:. �v. l,1 u:,. �f i:. �Av-� u:;. �� i:. �f u. �.,�is::.i1 �'f 1; Ji 
'?� -.;.,���. �fi:. �Av-�u:,. 

"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan 

menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan 

penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak 

pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan 

kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan 

yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, 

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

b. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 42 : 

u;i:.f �"t j;j1 I� �Q� j;j11-4 \IJ 

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan 

yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak 

itu, sedang kamu Mengetahuinya". (QS. Al-Baqarah[2]: 

42) 

3. Bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan

Isa Al Masih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka 

kepada para Nabi dan Rasul yang lain, berdasarkan atas 

a. Al-Qur'an surah Maryam ayat 30-32:

·c.· � ::.fr L< : � IS" C J:�: 1'' ,r:�' ' l:S:i1 ' ·l,'1 .in :.W., il 'Ju<./, .,., ,:;' ) • ir,-J ''": ir,-J ..... , <./, ,, . t./, 
6::. I'� ,i::..; � 1' ·lJ\' ,•-- � 8� i;. .�jli' .\l!.J• ., ) . ,.,,..... i-J i..,l; ,JI, .JIJ ' • , J , ;, 

"Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, 

dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan 

aku seorang Nabi, Dan Dia menjadikan aku seorang 

yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia 

memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan 

(menunaikan) zakat selama aku hidup. (Dan Dia 
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memerintahkan aku) berbakti kepada ibuku (Maryam) 

dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong 

lagi celaka." (QS. Maryam [19]: 30-32) 

b. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 75 :

- • j":!-.f.. .. ,_., • 'f JI • ,,, .. .. � ,II. • 

f"1al1 yU) It ll'IS" U.-½- � J j!.;1 ���'.Ii J_,:.� \J! �/ J-1 �I � 
,. ,,  ti ' , ,,. ,.  ,,, JI 

.:, fa°j; _}I pl � �\i1Ji � ;.;,r � pl 

"Al-masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang 

Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul, 

dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya 

biasa memakan makanan sebagai manusia). Perhatikan 

bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ( ahli Kitab) 

tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah 

bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat

ayat kami itu)." (QS. Al-Maidah[5] : 75) 

c. Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 285

j� U ?�J � �u;J JI� :;r js- ���I'.,;�� ��Ji� j_,:.�ll :;r 

,_ -� i1 '• 1•11'. ,:"'- w(• '. u:.i.r- � I llf' • .t!.: •. �r �., 
- ��W/.J ........ .P J , .,, J,, ;,:r,, .:.r-1 

''Rasul (Muhammad telah beriman kepada Al-Quran yang 

diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula 

orang-orang yang beriman: semuanya beriman kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul

rasul-Nya. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda

bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari 

Rasul-rasul-Nya, dan mereka mengatakan: "Kami dengar 

dan kami taat." (mereka berdoa): Ampunilah kami Ya 

Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." 

4. Bahwa barangsiapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari

satu, Tuhan itu mempunyai anak Isa al Masih itu anaknya, 

maka orang itu kafir dan musyrik, berdasarkan atas 

a. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 72 :

�1.,:.i Ji- � t:_:, ;it Jli j f_;.. .:,!I t::, d1 _,;, WI �l i;lli .:,iJ!I 7 .ti!

� f ✓ �. ,, ' • .: ., � • ;, 0 t� s 

j\JI ��1.,j ti.-1 � illl f? ..I.A.i ;J.J4 .!.I� � t! r,jj t)J .J.111_,�1 

Jt:..,.ll � �u.lJ '-'J



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

"Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: 
"Sesungguhnya Allah ialah Al-masih putra Maryam", 
padahal Al-masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, 
sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya 
orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, 
Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan 
tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang 
zalim itu seorang penolong pun." (QS. Al-Maidah [5]

72) 

b. Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 73 :

�);.;�,)Fi ;..r �� �'J 41! u! �! � i;.J �'ill �If 4"1 �! ,)u 01;, ')!' � 
r-Jf yllJ:. ;,.+½ IJ� ��I� 

"Sesungguhnya kafir orang-orang yang mengatakan: 
"Bahwa Allah itu adalah salah seorang dari yang tiga 
(Tuhan itu ada tiga), padahal sekali-kali tidak ada Tuhan 
selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti 
dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang 
yang kafir di antara mereka akan disentuh siksaan yang 
pedih." (QS. Al-Maidah [5] : 73)

c. Al-Qur'an surah At-Taubah 30:

�\�� �} �� �\ �I �-, � j, iS:)�1 �IJJ �\ �I :riP S .,._;i1 �IJJ

�fo'j; 1.11 �I �'U J.l � 1_,� ��I Jji ��t;;..; 

"Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu anak Allah, 
dan orang-orang Nasrani berkata: 'i\l Masih itu anak 
Allah. Demikianlah itu ucapan dengan mulut mereka, 
mereka meniru ucapan/perkataan orang-orang kafir 
yang terdahulu, dilaknati Allah-lah mereka, bagaimana 
mereka sampai berpaling." (QS. At-Taubah [9] : 30)

5. Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa,

apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya, agar 

mereka mengakui Isa dan ibunya (Maryam) sebagai Tuhan. 

Isa menjawab "tidak" : Hal itu berdasarkan atas : 
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"Dan (Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putra 

Maryam, Adakah kamu mengatakan kepada manusia 

(kaummu) : Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan 

selain Allah?. Isa menjawab: "Maha Suci Engkau (Allah), 

tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku 

(mengatakannya). jika aku pernah mengatakannya tentu 

Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang 

ada pada diriku sedangkan aku tidak mengetahui apa 

yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha 

Mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan 

kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan 

kepadaku (mengatakannya) yaitu: Sembahlah Allah, Tuhanku 

dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka, 

selama aku berada di antara mereka. Tetapi setelah Engkau 

wafatkan aku, Engkau sendirilah yang Menjadi pengawas 

mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. 

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka 

adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni 

mereka, maka sesungguhnya Engkau Maha Kuasa lagi Maha 

Bijaksana." (QS. Al-Maidah [5] : 116-118) 

6. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu hanya satu,

berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Ikhlas 

f ,, ,,. J .. ,,, .,. ,,, - f .. • ,
1;.. I� � � r-1J . :iJ _,j' r-1J � r-1 . �I illl • 1;.. ill\ ;. Ji

"Katakanlah: "Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah 

Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tiada 

beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang 

pun yang setara dengan Dia." (QS. Al-Ikhlas [112] : 1-4) 
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7. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri

dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah SWT 

serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada 

menarik kemaslahatan, berdasarkan atas 

a. Hadis Nabi SAW dari Nu'man bin Basyir:

:,\ _,: 81� ',<• .. 6:(�;�Q1f::<<·"!1d,:-:-�'"(::....i1�1-.�•--J;..;,J1�1 
-5"' � :!' .x ft::' <..i , • JJ" �J.:r-: r r- �., .:r-: :

,;.:;. ..sfi'.:.ll.S' r1;J1 ,}, �) ��1 ,}, �) :;) Y>°±J �:'! r;:.1 ��1 
:; /;_; Ji1 � \) �( � � � ��) �f � t;. j( .'.!.).;:,;. �I J';,-

("# _;,iJ) 

Sesungguhnya apa-apa yang halal itu telah jelas dan 

apa-apa yang haram itu pun telah jelas, akan tetapi di 

antara keduanya itu banyak yang syubhat (seperti halal, 

seperti haram). Kebanyakan orang tidak mengetahui 

yang syubhat itu. Barang siapa memelihara diri dari 

yang syubhat itu, maka bersihlah agamanya dan 

kehormatannya, tetapi barangsiapa jatuh pada yang 

syubhat maka berarti ia telah jatuh kepada yang haram, 

semacam orang yang menggembalakan binatang makan 

di daerah larangan itu. Ketahuilah bahwa setiap raja 

mempunyai larangan dan ketahuilah bahwa larangan 

Allah ialah apa-apa yang diharamkan-Nya (oleh karena 

itu hanya haram jangan didekati). 

b. Kaidah Ushul Fikih

dWI � j:., (� +:,-u.:JI ;>

"Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada 

menarik kemaslahatan-kemaslahatan (jika tidak 

demikian sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh, 

sedangkan masholihnya tidak dihasilkan)." 
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MEMUTUSKAN 

MEMFATWAKAN 

1. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan

dan menghormati Nabi Isa AS, akan tetapi Natal itu tidak 

dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. 
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2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya

haram. 

3. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan

larangan Allah SWT dianjurkan untuk tidak mengikuti 

kegiatan-kegiatan Natal. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 1 Jumadil Awal 1401 H 

7 Maret 1981 M 

KOMISI FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. M. Syukri Ghozali Drs. H. Mas'udi 



PANTI PIJAT 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sidangnya di Jakarta Pada tanggal 

27 Ramadhan 1402 H, yang bertepatan tanggal 19 Juli 1982 M, setelah : 

MEMBACA: Surat dari Majelis Ulama Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 

atas permintaan Majelis Ulama Tingkat II Kotamadya Palembang 

yang mendapat pertanyaan dari Walikotamadya Kepala Daerah 

Tingkat II Palembang. 

MEMPERHATIKAN 

Bahwa Panti Pijat yang berpraktik pada masa sekarang ini 

menyangkut beberapa masalah: 

I. Allah berfirman pada Surah An-Nur ayat 30-31:

ti ti ,,, ,, f .., ;I. ,,, 
4 

• • • "-,:, •-:- , ,- • • -. :ilil i:i1 � !1 <"· �,) • ,, '·, J.:.,!.._:-- • t:...;1 •• 1 •. 1- -••• ., 11 1. �':.ft;" , r-r IS' J , r+""J.;' .,......,..,.J �! . ,:r, r"'1'l �r--..r
,, • .. Ji • ... 

" 
• •  ,. 

� P � u��d 01� u:, �/J P!J �/:..;,::,: �·,,\i.; 9�):.l!Ji:, 
•f•",, "'•f• '•f" .. �'t•,,,,...,,.,. ,,,,,, " .. ,.. ,., .....,, 
J � .f'I �41 J .:,f-41 J � � u� �3 01� u J �.,.... Jr,- .:t-!""": ..:,i;;,;i J

:J:i; � '} �w •.,f �:,;..f .;. ·} :,.;1;.1 .;. '} :,.;1;.1 ·.,r ::,.;[;; �� '} �� 
Ul,.: . .r'', f:.� ':�:(: .Ji 1�t1;-fJ�:,,� �.:,i, -,J :: -. -1!1, f�:1,-1� , Jr ..,- J.- r- 01, ,,r- 1 , f ,:r, ,•J! \F-J � � J ..:,+1-. 

•<i:,� 1•.•1,1:��JJ,J-,1 '" �.:: .•. -.. •.•�-,�-i�.1! . .-t�••.-ui-- r:.r- .... ., , � J!J'J �! ,:r, � � '-'!7""J; <J!.("'t J
(f ' -f. J_,.)1) ,:, ;..i_;.1 

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang ber iman: 

Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara 

kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci 

bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

mereka buat "Katakanlah kepada wanita yang beriman 
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"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara 

kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan 

perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan 

hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, 

janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada 

suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, 

atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak 

yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah 

mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan 

yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian 

kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu 

beruntung". 

2. Melihat aurat hanya dibolehkan misalnya pada obat

mengobati dan ketika akan meminang. 

3. Khalwah (berduaan antara jenis yang berbeda)

Dari Amir bin Rabiah, berkata Rasulullah SAW : "Barang 

siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, 

janganlah ia sekali-kali akan berduaan dengan wanita yang 

tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah seitan." 

(Riwayat Ahmad) 

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda 

'1anganlah berduaan salah seorang kamu dengan wanita 

kecuali bersama mahramnya." (Diriwayatkan oleh Syakhain 

Bukhari dan Muslim). 

4. Pengobatan

"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan 

bersamanya obat. Maka bertobatlah wahai anak cucu Adam 

dan janganlah bertobat dengan yang haram." (HR Abu 

Dawud) 

5. Menjurus pada dosa

a. Allah SWT berfirman :

� :t:.:, �Ii �\S'" t' tt.;11 ,_;)f \J'., 
, , 
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"Janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

yang keji dan seburuk-buruknya jalan" (QS. Al-Isra' 
32) 

b. Kaidah Fikih menegaskan : 

d�:j 0 Js- r� �u.Ji :>
"Mencegah kerusuhan didahulukan daripada menarik 

keuntungan" 

MENIMBANG: 1. Bahwa secara umum Panti Pijat mempunyai fungsi Sosial, 
meskipun dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki selama 
tidak melanggar hukum-hukum agama. 

2. Bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas, Majelis Ulama

Indonesia memandang perlu membuat keputusan tentang 
hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah Panti 
Pijat. 

MEMUTUSKAN : 

MENETAPKAN : Pada dasarnya, Panti Pijat adalah suatu sarana/tempat untuk 
pengobatan. Oleh karena itu, hukumnya mubah kecuali jika 

dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan 
syariat, maka hukumnya menjadi haram. 

Ditetapkan : Jakarta, 27 Ramadhan 1402 H 
19 Juli 1982 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML Drs. H. Mas'udi 
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KEPENDUDUKAN, KESEHATAN, 

DAN PEMBANGUNAN 

Musyawarah Nasional Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan yang 

berlangsung di Jakarta pada tanggal 10 2/d 13 Muharram 1404 H, bertepatan 

dengan tanggal 17 s/d 30 oktober 1983 M, setelah: 

MENIMBANG : 1. Bahwa program kependudukan, kesehatan dan lingkungan 

hidup merupakan bagian dari pembangunan Nasional 

sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta diridhai oleh 

Allah SWT. 

2. Bahwa ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan

Hadis memberikan tuntunan dan pedoman dalam semua 

segi kehidupan, temasuk masalah kependudukan, kesehatan, 

dan lingkungan hidup. 

3. Bahwa dipandang perlu meningkatkan pembinaan dan

bimbingan umat Islam Indonesia dalam rangka melestarikan 

pembangunan, khususnya di bidang kependudukan, 

kesehatan dan lingkungan. hidup. 

MENDENGAR : 1. 

2. 

Pengarahan Menko Kesra RI, Alamsyah Ratu Perwiranegara 

Pengarahan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkunagn 

Hidup RI, Peof. Dr. H. Emil Salim 

3. Sambutan Menteri Agama RI, H .  Munawir Syadzali, MA
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4. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H.M.

Syukri Ghozali 

5. Sambutan Kepala BKKBN Dr. Haryono Suryono

6. Ceramah Dr. Bambang Sumakno/Dr. H .  Bachrun Dipo,

tentang Reproduksi Manusia 

7. Prasaran Dr. H. Roesian Abdulgani ten tang Peranan Ulama

dalam memasyarakatkan Pancasila 

8. Prasaran dr. H. Kusnadi tentang peranan Islam dalam

kesehatan dan pembangunan 

9. Pendapat, saran dan usul dari para peserta musyawarah

MENGINGAT: Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Garis- Garis Besar Haluan 

Negara. Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT serta 

bertawakkal kepada-Nya. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan hal-hal sebagai berikut: 

A. MUKADDIMAH

Bahwa agama Islam pada hakikatnya adalah agama Pembangunan yang 

mengatur tata hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan 

Allah, dengan sesama manusia dan alam semesta menuju kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup lahir batin dan dunia akhirat sebagaimana dinyatakan 

dalam firman Allah antara lain: 

l�(l, �4 l�(f, p��I l�J 1_,t� �i1 �1 . ;,.;,:. � �W)'I �1 . �IJ 
,,, ,,. - ,,, ,,, ,,, 

(.r-)1). �4 

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang- orang 

yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan nasihat-nasihati supaya mentaati 

kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran" (QS. Al-Asr: 

1-3)

( )\) • �.f \.'.:.1 ••<• � ,: I,'.;.''<{-; ... 1 .. 1 ..L&, ···�� J.fll"< U"""" P": .r-"l -» v:·· 

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga mereka 

mengubah nasibnya sendiri .. " (QS. Ar-Ra'du: 11) 
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(J'''"I) ' �.f,,1 ''<' � ,: 1:;,1:':!f:"P('<",1�:1•1�t-,11� 
..... i ---�� ... -'..r-"ti.r""r.,-,... ....- ........., .r."'-"..,.r-411 "':�,,

"Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah 

dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu mengubah apa pada 

diri mereka sendiri. (QS. Al-Anfal: 53). 

(��I).� ��_,ii;�� r.l � 
"Barang siapa yang tidak mau mengurus perkara orang-orang yang beriman, 

bukanlah dari golongan kami." (Al-Hadis). 

�,;:.�1 r/-5.; �� � u! 
"Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak mulia 

. " manusia. 

Hakikat Pembangunan Nasional Indonesia adalah pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua 
segi kehidupan manusia antara lain kependudukan, kesehatan dan lingkungan 
hidup, merupakan tanggung jawab umara (pemerintah), ulama, dan umat. 

Ulama, para pemuka dan cendekiawan muslim mempunyai kewajiban 
menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta membina dan membimbing 
umat untuk meningkatkan iman dan takwa dalam segala segi kehidupan dan 
pembangunan. 

B. MASALAH KEPENDUDUKAN

Allah berfirman: 
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'1ikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 

akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi ... " (QS. Al-A'.raf: 
96) 

'. :{,, ,, -II ' ,'_"..••II I ' 1!'11 '-,: 
� J t,\.oow/ ,:.r, �·� ...,..... � ,jl.J 

, , , 

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 

diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak ... " (QS. Ali-Imran: 14) 
,I ,. ,. f • 

l�\+1 � JZ,.;:, �l!;,_ � � � �ly-� �� 

"Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu 

kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." 

(QS. An-Nuh: 12) 
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1. Kependudukan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan

masyarakat lingkungan yang meliputi masalah kelahiran (fertilitas),masalah 

kematian (mortalitas), dan masalah pemindahan penduduk (migrasi). 

2. Kependudukan merupakan bagian dari prihidup clan kehidupan manusia

keseluruhannya yang akhir-akhir ini menjadi masalah serius di berbagai 

negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dalam pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya clan seluruh masyarakat Indonesia, kebijaksanaan 

dalam pembangunan di bidang kependudukan perlu mendapat perhatian 

seksama dari semua pihak. 

3. Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan mengakibatkan timbulnya

berbagai masalah antara alin terjadinya konflik ekonomi clan konflik sosial. 

Untuk mengatasi hal tersebut perlu ditempuh berbagai jalan antara lain 

melalui Keluarga Berencana clan pemindahan penduduk. 

4. Tingkat kematian yang masih tinggi terutama anak balita clan tingkat

kelahiran yang masih tinggi memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan 

clan pemerintah kesehatan lingkungan. 

5. Masalah transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pemerataan

penyebaran penduduk clan peningkatan taraf hidup rakyat di Indonesia. 

Umat Islam hendaknya menyambut baik program tersebut clan harus 

menyukseskannya, baik selaku transmigran maupun penerima tranmigran 

dalam rangka pelaksanaan ajaran Islam. 

Agar program tersebut mencapai tujuan di samping perlu peningkatan 

jumlahnya clan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, juga perlu 

mewujudkan keserasian sosial-budaya clan ekonomi antara kaum Muhajirin/ 

transmigran clan kaum Ansari penduduk asli. Di samping itu perlu 

pemantapan pembinaan agama para transmigran sesuai dengan agama 

yang dipeluknya. 

6. Program kependudukan sebagai program Nasional yang menyangkut

berbagai segi hidup dan kehidupan Negara dan bangsa di masa yang akan 

datang, perlu peningkatan pemasyarakatan program kependudukan dengan 

peningkatan pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, 

peningkatan penerangan dan penyuluhan. 

7. Untuk mengatasi semua masalah kependudukan harus dibangun secara

bertahap sumber daya manusia dengan kemampuan kerja, keterampilan 

dan pengetahuan, membangun prasarana social, terutama di kalangan 

muda. 
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Allah berfirman: 

� <li·' � ..:.,t,j, . I _1< I �i' : .1J11'.�1,'
r :JJ , .• � r r- � ,:.,4, � • 

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang 

Kami berikan kepadamu" (QS. Al-Baqarah [2]: 172) 

� �� c?� �i i) � ,;- ��, ��Ii 

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi'' 

(QS. Al-Baqarah [2]: 168) 

1. Kesehatan adalah ketaatan jasmaniah, rohaniah clan sosial yang dimiliki oleh

manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan, 

memelihara clan mengembangkannya. 

2. Masalah kesehatan di Indonesia meliputi berbagai segi antara lain penyakit

menular, kekurangan gizi, kurang air bersih, kurangnya kebersihan 

lingkungan, penyalahgunaan narkotika obat bius clan minuman keras, 

penggunaan obat yang tidak memenuhi syarat, pelayanan kesehatan yang 

kurang memadai clan kurangnya pengetahuan tentang hidup sehat. 

Untuk itu, perlu adanya penanggulangan masalah kesehatan melalui jalur 

pendidikan formal clan nonformal,jalur pendidikan masyarakat clan jalur 

keagamaan melalui pengajian, majelis taklim, pesantren, khotbah, ceramah 

clan lain-lain serta peningkatan olah raga masyarakat. 

3. Umat Islam Indonesia sebagai bagian tersebut dari rakyat Indonesia

merupakan golongan yang paling berkepentingan bagi terwujudnya hidup 

sehat sejahtera sebagai pelaksana dari ketaatan kepada Allah SWT. Oleh 

karena itu dalam pelaksanaan program kesehatan, umat Islam hendaklah 

mengambil bagian secara aktif antara lain: peningkatan gizi, pemeliharaan 

kebersihan clan kesehatan lingkungan clan yang lebih pen ting ialah menjaga 

kesehatan anak sedini mungkin sejak merencanakan kelahiran. 

4. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat sejahtera, selain usaha

pelayanan clan pemeliharaan kesehatan perlu lebih ditingkatkan usaha 

pencegahan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah terhadap 

berbagai masalah yang mengakibatkan kerusakan jasmani clan rohani 

seperti perjudian, minuman keras, pengedaran narkotika, perzinaan clan 

perbuatan maksiat lainnya. 
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C. MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

Allah SWT berfirman: 
• f • , ,, , , • _, 

��1:,i:, J, �I y _;;ls> J ��J ,)-J js, C.J 4-11 � ;�ly. ut:..J'il �JJ
,,. " ,,. ,,,. 

�':)! 
"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu

bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 

dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (QS. Luqman: 14) 

1. Garis Besar Haluan Negara di bidang lingkungan hidup dan penetapan

peraturan pelaksanaan pembangunan yang memengaruhi lingkungan hidup. 

Dalam hal ini perlu adanya program interdepartemental secara terarah 

dan terpadu serta pengawasan yang saksama terhadap lingkungan, baik 

program yang bersifat nasional, regional, ataupun sektoral. 

2. Kebijakan Khusus merupakan kewajiban anggota masyarakat sebagai

manusia yang berorientasi kepada masa depan dan keselamatan hidup 

umat manusia yang diridai Allah SWT. Dalam hal ini perlu penggalakan 

pembinaan kesadaran terhadap lingkungan hidup yang seimbang dan 

lestari. 

D. MASALAH KELUARGA BERENCANA

Allah SWT berfirman: 

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan 

kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada 

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak .. . " 

(QS. An-Nisaa: 1) 

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
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supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al-Hujarat: 

13) 

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berpikir" (QS. Ar-Rum: 21) 

• 'f , , . -• 
�� t. �:;... 1,;G,;.� �1!1� i:.,i;.;�, u;..::,::,

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu 

bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah" (QS. Al-Ahqaaf: 15) 

is.�J\ � .:,f ;1) ::;..! �ts'�?" -.;,;�·} �-; ::..1�1)1::, 

"Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan" (QS. Al-Baqarah: 233) 

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami 

istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah 

kami imam bagi orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Furqan: 74) 

T-..,.11 • - ,,,,. :..-. ��� -., ••• r 1 • , - , 'Ju=,,, ,. <',-:.' -.i11�� 
� �..v � ..!.a,� � "'1.)::i ..!,..,..v If- IF- ..,,..... y J '4J 't!" j .... .> �..::.,. 

"Di sanalah Zakariya berdoa kepada Rabbnya seraya berkata: "Ya Rabbku, 

berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau 

Maha Pendengar doa" (QS. Ali Imran: 38) 

1.:.til, oG.11 i.:. · : �ii- J' ci1 . ,. ·1-'.r.J 

"Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia" (QS. Al-Kahfi: 46) 
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"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan 

dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta 

berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak" (QS. Al-Hadid: 20) 

� �I 'J ���Jf �J �1;f � � j
"Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikitpun (untuk menolong) 

mereka dari azab Allah" (QS. Al-Mujadalah: 17) 

"(yaitu) di hari harta dan anak- anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang

orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih" 

r-5'��jfJ �IJjf � 0� 1_;� 0t;1 ��li 
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak

anakmu ada yang menjadi musuh bagimu"(QS. At-Tagabun: 14) 

j f, ... , , ,- f , , f f �? o� .illJ � ;..s--�'Jj J �ly Lll

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu); dan di 

sisi Allah-lah pahala yang besar" (QS. At-Tagabun: 15) 

;.;. �Jf. �� � ;;J �' i"? J; r-5'��j�J �,;f µ� ,_;,� 0t�' ��li 
, . .

0J,r,"�, 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu 

melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian 

maka mereka itulah orang-orang yang rugi" (QS. Al-Munafiqun: 9) 

µ :;J �� �fJ �I �f �� �jfa. �QI� t_ lb:.,� .y �¢.]I�¼ 
�t;.. j �·� ·--'L, �er::";� l : r-,- : ,. , .

"Wahai para pemuda, barangsiapa telah mampu memikul beban keluarga 

hendaklah ia kawin sebab dengan demikian, ia akan dapat menundukkan 

pandangan dan akan lebih mampu menjaga kehormatannya, barangsiapa benar

benar belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya berpuasa itu akan 

menjadi benteng yang menjaganya ( dari perbuatan seorang)" 
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,,, ,.,,.,, ,.,.. ,,,, • f 
- • f 

- , • 
:,...l!J1 D� tj� �;.ls D � � �� �JJJ.il D� �! 

"sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan 

berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang 

banyak." (HR. Bukhari clan Muslim dari Said bin Abi Waqas) 

�I �Jil � li1 J! �IJ � �fll �jll 

"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang 

mukmin yang lemah" (HR. Muslim dari Abi Hurairah) 

,I , ,. ' ,.  ,,, ,. .., ,,, ,,,, 

J (.$;1.:,,..JI olJJ) J)i Df_.,.il(, rd' �I J;.J � Js, J}S l!s' Jli � �J .fti;._ ;;,, 
I.JI'.�;: I� -:11,· � • , ,J-,, , ., 1::..'J ., d,'(.1. .•• ...:.r�.) • td''! J""J�.r !" · r-

"Dari Jabir RA ia berkata: Kami pernah melakukan azal pada zaman Nabi 

SAW sedang waktu itu Al-Qur'an masih turun. (HR. Bukhari Muslim). Menurut 

riwayat Imam Muslim: Kami pernah melakukan azal pada zaman Rasulullah 

SAW dan hal itu sampai beritanya pada beliau dan beliau tidak melarang kami." 

�'1 1 �,; , ' - '-.- � • •1
1 
, , • '1- ' ',_,: ..... • f ..... f • f -, • f �� • f .:- � 1 • -

"-►• - � JJJ �- .:r>' J .:,f-1.>lt � J � J "f> r l!J.N J "f>� i- i:.r 

"Barangsiapa mempunyai tiga orang anak perempuan atau tiga saudara 

perempuan atau dua orang saudara perempuan kemudian mereka didik dan 

pelihara dengan baik serta mengawinkan mereka, maka dia akan diberikan 

ganjaran dengan surga" (HR. Turmudzi clan Daud) 

�j:; � �t, ii\;JIJ i;..�1J ��I !� �f J ��fJ :.::.,1 � jf ,�J ,fa jj,11 j;..

-.,- f 1·1 ·- --· •. f ,4t �'1 t.,J::, ::, u,, Jj,I u J ½:» .J 
- -

"Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, 

mendidik dan mengajarkannya membaca Al Kitab (Al-Qur'an), berenang, 

memanah dan memberi najkah dengan rezeki yang baik serta mengawinkannya 

apabila dia telah mendapat jodoh" (HR. Al Hakim) 

l. Keluarga Berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur

kehamilan dalam keluarga, secara tidak lawan hukum Agama, Undang

undang Negara clan Moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan 

keluarga khususnya clan kesejahteraan bangsa pada umumnya. 
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2. Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga

kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, 

cerdas dan saleh. 

3. Pelaksanaan Keluarga Berencana termasuk pelaksanaan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) hendaknya didasarkan atas kesadaran dan 

sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat dan 

ditempuh dengan cara yang bersifat insani. 

4. Pelaksanaan program Keluarga Berencana hendaknya menggunakan cara

konstrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum 

syariat Islam dan sepakati oleh suami istri. 

5. Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan

Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolnya 

dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis wanita atau jika terpaksa 

dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami 

atau wanita lain. 

6. Melakukan vasectomi ( usaha mengikat/ memo tong saluran benih pria

(vasdeferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) dan tubectomi 

( usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita 

itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan hukum 

Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti 

untuk menghindarkan penularan penyakit dari Ibu/bapak terhadap anak 

keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si janin bila ia 

mengandung atau melahirkan lagi. 

7. Pengguguran kandungan (abortus) termasuk MR (menstrual regulation)

dengan cara apa pun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam (haram) 

baik di kala janin sudah bernyawa (umur empat bulan dalam kandungan) 

ataupun di kala janin belum bernyawa (belum berumur empat bulan dalam 

kandungan) karena perbuatan itu merupakan pembunuhan terselubung 

yang dilarang oleh syariat Islam kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu. 

8. Untuk memantapkan program Keluarga Berencana khususnya menggunakan

alat kontrasepsi, hendaknya pada setiap klinik Keluarga Berencana 

dilengkapi dengan tenaga yang memahami ajaran Islam. 

9. Menganjurkan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasectomi,

tubectomi dan abortus bagi Umat Islam, serta meningkatkan pengawasan 

terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan 

dipergunakan untuk perbuatan maksiat. 
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10. Menganjurkan kepada Umat Islam untuk meningkatkan pembentukan

keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh sakinah, mawaddah dan rahmah 

agar tercapai keberhasilan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas, trampil 

dan saleh. 

E. IMBAUAN
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1. Program kependudukan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup

pada hakikatnya ia memelihara kelestarian bumi agar tercapai keserasian 

dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan 

manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Oleh karena itu, 

program kependudukan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup harus 

dititikberatkan kepada faktor status dan fungsi manusia sebagai subjek 

dan objek pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya yang diridai Allah 

SWT. 

2. Untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan menghindari

pengaruh negatif dan perubahan dan kepadatan penduduk, perlu 

ditumbuhkan manusia yang 

a. Bersifat dan berkelakuan toleransi dalam berbagai hal dan bidang

tanpa melepaskan prinsip yang diyakini. 

b. Sifat dan tingkah laku berkeadilan sosial.

c. Kemampuan untuk berswadaya dan bermandiri dalam kehidupan.

d. Sikap menumbuhkan etika kerja.

e. Kemampuan diri mewujudkan ciri-ciri keselarasan dalam diri manusia

terhadap Tuhan, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan alam. 

3. Para Ulama sebagai pewaris para Nabi berkewajiban menjalankan amar

ma'ruf nahi munkar serta membina dan membimbing umat untuk 

meningkatkan iman dan pengamalan ajaran Islam yang berkenaan dengan 

hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia 

maupun hubungan manusia dengan alam semesta. 

4. Peranan Ulama dalam program kependudukan, kesehatan dan lingkungan

hidup ialah menyampaikan penerangan ajaran Islam berkenaan dengan 

kependudukan, kesehatan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup 

kepada masyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya. 
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5. Para Ulama sebagai pimpinan masyarakat hendaknya menerjemahkan ajaran

agama Islam dengan bahasa pembangunan clan sebaiknya menerjemahkan 

pembangunan dengan bahasa agama sehingga mudah dicerna clan dipahami 

oleh semua lapisan masyarakat terutama Umat Islam. 

6. Dalam pencapaian maksud tersebut para Ulama hendaknya kita

meningkatkan hubungan kerja sama dengan pemerintah (Umara) secara 

timbal balik clan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya yang 

sudah terjalin selama ini, bukan hanya berupa nasihat clan fatwa saja 

melainkan juga dalam segi perencanaan, pelaksanaan clan pengawasan. 

7. Penyampaian informasi pembangunan dengan bahasa agama clan

penyampaian ajaran Islam dengan pembangunan khususnya dibidang 

kependudukan, kesehatan, clan lingkungan hidup melalui jalur kegiatan 

keagamaan seperti khotbah, muzakarah, tabligh/ceramah, dakwah, 

pengajian, majelis taklim, peringatan hari besar keagamaan Islam, pesantren 

clan kegiatan keagamaan Islam lainnya. 

8. Mengharapkan organisasi Islam tingkat nasional atau daerah untuk

meningkatkan peran sertanya dalam melestarikan pembangunan khususnya 

di bidang kependudukan, kesehatan clan lingkungan hidup agar kebahagiaan 

clan kesejahteraan umat dapat terwujud. 

9. Agar Majelis Ulama Indonesia menerbitkan buku tuntunan tentang

"Pembinaan clan Bimbingan Umat Islam dalam pembangunan terutama 

Kependudukan, Kesehatan, clan Lingkungan Hidup" sebagai pegangan bagi 

para muballigh clan bacaan masyarakat luas. 

10. Mengharapkan pemerintah baik di Pusat maupun Daerah untuk

mengikutsertakan para Ulama dalam semua kegiatan pembangunan sebagai 

realisasi peningkatan kerja sama Ulama-ulama. 

F. HARAPAN

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Nasional Ulama ini diharapkan: 

1. Masalah kependudukan, kesehatan clan lingkungan hidup dikaitkan dengan

bidang-bidang pembangunan lainnya seperti proyek UDKP. 

2. Diadakan proyek perintis/ pilot project yang khusus menangani masalah

kependudukan, kesehatan clan lingkungan hidup. 
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Ditetapkan : Jakarta, 13 Muharram 1404 H 

20 Oktober 1983 M 

MUSYAWARAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA 

TENTANG KEPENDUDUKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN 

PIMPINAN SIDANG 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

K.H. Hasan Basri Drs. H. Husein Segaf, MA 



NYANYIAN DENGAN MENGGUNAKAN 

AYAT-AYAT SUCI AL-QUR' AN 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 27 Shafar 
1404 H, yang bertepatan dengan tanggal 3 Desemher 1983 M, di Jakarta setelah : 

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dasarnya agama Islam dapat menerima semua 
karya seni yang tidak hertentangan dengan ajaran dan hukum 
Islam; 

2. Bahwa berdakwah juga dapat dilakukan melalui media seni;

3. Bahwa pada akhir-akhir ini telah tumhuh group musik yang
membawakan lagu yang syairnya diambil dari terjemahan 
ayat-ayat sud Al-Qur'an; 

4. Bahwa agar kesucian dan kehormatan serta keagungan Al
Qur'an tetap terpelihara dipandang perlu Majelis Ulama 
Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hal tersebut. . 

MEMPERHATIKAN : 
1. Al-Qur'an surah Yasin : 69

-,, � . . . ., - -( , C\ : w-:i) � "rf, �q u� � "� � � �:, �, :� �:, 

"Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) 

dan bersyair itu tidak'.ah layak baginya. Al-Quran itu tidak 

lain adalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan." 

2. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi :

"Bacalah Al-Quran dengan gaya bahasa orang-orang A.1ub. 

Dan janganlah dengan gaya bahasa orang Yahudi dan orang 

Nasrani dan orang-orang yang Jasik. Sesungguhnya akan 

datang sesudahku orang-orang yang melagukan Al-Quran 
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semacam lagu nyanyian, lagu penyembahan patung, dan 

lagu berteriak-teriak. Apa yang mereka baca tidak melalui 

tenggorokan mereka, yakni tidak sampai ke hati. Hati mereka 

terkena fitnah dan juga terkena fitnah hati orang-orang yang 

membanggakan keadaan mereka." 

3. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tertib (sesuai dengan

tajwid). 

MENDENGAR: Pendapat dan saran-saran anggota Komisi Fatwa dalam rapatnya 

tanggal tersebut di atas. 

MEMUTUSKAN 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMFATWAKAN 

1. Melagukan ayat-ayat suci Al-Qur'an hams mengikuti ketentuan ilmu tajwid.

2. Boleh menyanyikan/melagukan terjemahan Al-Qur'an, karena terjemahan Al

Qur'an tidak temasuk hukum Al-Qur'an. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 27 Shafar 1404 H 
3 Desember 1983 M 

KOMISI FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML H. Mas'ud Saiful Alam, BA
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ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK) 

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung 

pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai 

berikut: 

I. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari

perkawinan (pernikahan). 

2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan

keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan 

dengan syariat Islam. 

3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya,

dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, clan 

mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah 

perbuatan yang terpuji clan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama 

Islam. 

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan

dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa. 

Dalil-Dalil Tentang Adopsi 

I. Al-Qur'an Surah Al-Ahzab [33]: 4

�:,; �; i:�f i;�;f � �J ��f :� � J�Ua; ;j,WI �\Jjf � �J 
.,, 

,>( • , , • > ., l $ I\ ' , , , ' • -::._.11 J ., ill( • (" .. ( . I., ...r--- t.$� Y"J ..,.,.- JA,a J �.,,. , , 

"Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 

(sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah 

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar." 

357 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

2. Al-Qur'an Surah Al-Ahzab [33] : 5

J � J ,,, ,, ,,, ,,, 0 ,, ;f, J o.-, 

·<1(" · JJI .. ·<t•,,.•J
i:.
Lll J.1:��l.'.)u4..Lll�.b.:...ii;J • ·1su·' J;, 

�.Y' J .;r- I./ r-'" J>"!" � . y- r- ! , , � �. , � y 
"Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak 

mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui 

bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama 

dan mula-mula (hamba sahaya yang di merdekakan)." 

3. Surah Al-Ahzab [33] : 40

� / '• •,< �I �\S'' 0�:11 , :�' .Ji1 J , , '. <i'- 0 ('\t,;,_ •. �( \.J :c..,;..; �\5" (.
., • -r" J-:_ J ··: t' ) ; .,-.) iX"') I""'':- ! .x • . 

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara, 

tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui 

Segala sesuatu. 

4. Sabda Nabi Muhammad SAW:

f ,,, ,,,, J i$I ,,, fl " ,, "' _,,,! :P ,. ,,  ,,, 

,w\ •,.1 - ;, i.:,., •. - ·, J -- '- L' � w, ,-- � .�1, - - m � w, - • - ·.) i •. 
-

, •. ft""', ✓ .,;--.J .x � r:. i""""""') ,. � '-.F'" � �.).) is- ✓ ,. ,,, "' ,, .. ,,. 

(.J�I olJ.J) � Llj ::1�; ;.J

Dan Abu Zar RA. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: "Tidak seorangpun 

mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang 

ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur" (HR Bukhari dan 

Muslim). 

5. Sabda Nabi Muhammad SAW:

:i:;"- .wi -� J,1 -�1·.- -J��t�J- �;ii, i-_• �11.:;i�;i,i,- .- �- .• �·.-r"" .Y'J , •. .r.? • ✓ .:.r r-J ,. <.r- l.F' �.) d' J 0'!, ,:.r
,, ,,, .,, ✓ ,, ,,, 

jl.:,;......!J\ ol '(' � Qi.; .wf ,.� �( • J.J) ( _,,... ,. -·: .r.? 
Dari Sa'ad bin Abi Waqas RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda. "Barangsiapa 

yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu 

bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim) 

6. Sabda Nabi Muhammad SAW:
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"Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab RA. Sesungguhnya ia berkata : "Kami tidak 

memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, 

sehingga turun ayat Al�Quran : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung 

mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah". (HR. Bukhari) 

7. Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali as

Sabuni, dijelaskan sebagai berikut 

. .IJ'\i G ,u �� .,:.i:_.'1i ._;;•,I\ · V•' �- • ���II "11...'.f •1•.icl\ ,.:_., '1j •11 'f L:,s'
- y · • --- • •.• 1 - -r i/; � J < � ) � .)� r.,...,._1 J"'-1 

,; ,, t .,. _., ,, '!II ,, ,, - ,, " f .,. ,, 

I-•�•.· .)�I ;_·•-1 � .�( �\ �". ·\\ 'L>:.11 ·.,...,,. �I '· JI 
.../. .;r- • .f • • ..;_.I"" J . • JI. i.,F .f . U• Y,) ••: r- : 
�\}'ff;. Ji ✓;1;,. »: J� r-1--J 9>- .'.i!\ J- .'.hi J:,.:.::, �f ....:..-11 .,?J v"'�)

,, ,, ,, ,, .,, ,, "' 
(( �� �- �-. t.. J. � 11 , l"�: � ' · ... '. f 01" ;SJ�( 11 i.::J � ' ..:ii-. -� J-1 J .r' - ;..r.-:- � J" J - - J ,. ___ y p>" • 

,, ,, ,, ... 

"Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar; demikian pula halnya dengan 

tabanni ( mengangkat anak), Syariat Islam telah mengharamkannya, karena tabanni 

itu menisbahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk 

dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan. 

Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dari Saad bin 

Abi Waqas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengakui 

(membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat 

kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak 

menerima dari padanya tasarruf dan kesaksiannya." 

8. Mahmud Syaltut dalam bukunya Al-Fatawa, halaman 292 menulis:

Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah "tabanni" perlu dipahami bahwa 

"tabanni" itu 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil 

anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka 

memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara 

hukum anak itu bukan anaknya. "Tabanni" seperti ini adalah perbuatan yang 

pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak 

dikaruniai anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang 

kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), 

atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena 

orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak 

diragukan lagi bahwa usaha semacam merupakan perbuatan yang terpuji dan 

dianjurkan oleh agama serta diberi pahala. 
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Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak 

angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan 

hidup. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 7 Maret 1984 M 

4 J umadil Akhir 1404 H 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

Prof. KH. Ibrahim Rosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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PENDAYAGUNAAN TANAH WARISAN 

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 

1404 H/ Maret 1984 M merekomendasikan tentang pendayagunaan tanah warisan 

sebagai berikut 

1. Hendaknya tanah warisan yang relatif sempit jangan dibagi-bagikan secara

individual, akan tetapi supaya tetap dipertahankan kesatuannya sebagaimana 

semula dan dimanfaatkan atas dasar kepentingan bersama para ahli waris 

secara koperatif atau bentuk gotong royong lainnya. 

2. Bila hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena di antara para ahli waris

sangat memerlukan uang untuk usaha lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya, 

hendaknya tanah bersangkutan dibayar oleh salah seorang ahli waris yang 

mampu yang kemudian uang harga tanah waris tersebut diserahkan kepada 

yang berhak sesuai bagiannya masing-masing. 

3. Namun bila di antara para ahli waris yang bersangkutan tidak ada yang mampu

untuk membayarnya, hendaknya penjualan diprioritaskan kepada pemilik tanah 

tetangganya. 

4. Akan tetapi, bila tetangga-tetangga pemilik tanah tidak ada yang bersedia

membeli tanah warisan tersebut, penjualannya supaya dilakukan kepada orang 

sekampung atau sedesanya yang beragama Islam agar tanah warisan tersebut bila 

kemudian berhasil diusahakan sebagai ladang atau Sawah dan lain-lain, maka 

infaq/sadaqah atau zakat tanamannya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 

umum sesuai dengan tuntunan/ajaran Islam. 
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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. KH. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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MEMUSEUMKAN MAYAT 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah 

MEMBACA : Surat Lalu Bilfit, SH, Ketua Umum Yayasan "Azas Musyawarah" 

tanggal 1 Februari 1988 Nomor: 042/sk/A.M/2/1988 tentang 

mayat Nyonya kih. 

MENGINGAT: Ketentuan hukum Islam tentang perawatan jenazah. 

MEMUTUSKAN 

I. Hukum menanam/mengubur mayat orang Islam adalah wajib.

2. Dalam hal penyelidikan ilmiah terhadap mayat, tidak dilarang oleh Islam. Atau

dengan kata lain dibolehkan. 

3. Lamanya penundaan penguburan untuk penyelidikan ilmiah diharapkan saudara

berhubungan dengan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' (MPKS) 

Departemen Kesehatan RI., Jalan Gondangdia Lama, Jakarta. 

4. Adapun untuk memumifikasikan dan untuk dimuseumkan, Majelis Ulama

Indonesia berpendapat, tidak dapat dibenarkan. 
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Ditetapkan : Jakarta, 5 Februari 1988 M 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Umum Sekretaris Umum 

ttd ttd 

KH. Hasan Basri H.S. Prodjokusumo 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

TAMBAHAN PENJELASAN 

Menurut hukum Islam, jenazah (mayat) seorang muslim wajib dimandikan, 

dikafankan, dishalatkan, dan dikuburkan. Cukup banyak dalil mengenai hal tersebut, 

antara lain : 

1. Hadis Nabi SAW, tentang kewajiban memandikan, menshalatkan dan

menguburkan mayat: 
JI " ,, � , , ,-./ .,, ,. \+i; J '-f# o�I'_, i.-,1.t_;;. µ �I Ji;- ✓ / 

"Diwajibkan atas umatku memandikan, menshalatkan. Dan menguburkan mayat 

sesamanya." (Lihat Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al

Ilmiyah, 1994) juz III, h.6) 

2. Hadis Nabi mengenai orang meninggal dunia karena jatuh dari unta :
,,. ,;I ,- .,. • 

. I . · '"' • ' • h ! ;< , ' ' I, '
°

. I t\ (� �) �J' (/, O.f--' ) 'J..J...:,) S'\.o.) �r-
11 fl .,, " 

"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara (sejenis dedaunan yang dapat 

berbusa seperti sabun, dan kafanilah ia dalam dua pakaiannya." (Muttafaq'alaih) 

3. Firman Allah yang oleh para ulama dijadikan sebagai dalil perintah menguburkan

jenazah 

L;1;f-., ;�J !§� :;.�U1 F :Jf 

"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan 

orang-orang mati. "(QS. Al-Mursalat [77}: 25-26) 
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HUKUM MEMERANKAN NABI / RASUL DAN ORANG 

SUCI DALAM FILM 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah 

MENGINGAT : 1. Keputusan Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia tanggal 

24 Rajah 1396 H/21 Juli 1976 M tentang film The Message 

yang berbunyi 

366 

a. Menolak menggambarkan Nabi Muhammad dalam

bentuk apa pun, baik dalam gambar maupun dalam 

film. 

b. Apabila ada gambar atau film yang menampilkan

Nabi Muhammad clan keluarganya, maka hendaknya 

pemerintah melarang gambar atau film semacam itu 

masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia. 

2. Hadis Nabi yang berbunyi : 
_., o o

_., 
o.,, .., ,,, .,, ,,, ,,, 

(4S' �)/;'.JI� �=1� r,�:J, I�:;;:� yJS':;

"Barangsiapa berdusta kepada saya dengan sengaja, maka 

dipersilahkan untuk menempati tempat duduknya di api 

neraka."(HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

3. Adanya r iwayat bahwa Nabi pada Fath Makkah

(Penaklukan Mekkah) memerintahkan untuk memecahkan/ 

menghancurkan gambar/patung para Nabi yang terdahulu 

yang terpajang di Ka'bah 
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4. Adanya Ijma' Sukuti tentang tidak bolehnya melukis/

menggambar Nabi/Rasul 

5. Kaidah Sadd az-Zari'ah (sebagai tindak preventif) untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama dan 

menjaga kemurnian Islam, baik segi akidah, akhlak, maupun 

syariah. 

MEMUTUSKAN 

MENFATWAKAN 

1. Para Nabi/Rasul dan keluarganya haram divisualisasikan

dalam film. 

2. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian

"Nur Muhammad': maka tidak dibenarkan menggunakan 

cahaya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW 

Ditetapkan : Jakarta, 17 Syawal 1408 H 

2 Juni 1988 M 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Umum Sekretaris U mum 

ttd ttd 

KH. Hasan Basri H.S. Prodjokusumo 
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SUMBANGAN DANA SOSIAL BERHADIAH (SDSB) I 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia 

MEMUTUSKAN 

MENYATAKAN 

1. Bahwa SDSB dinilai banyak mudaratnya dan hukumnya haram.

2. Bahwa setelah dicek kepada Pimpinan Bank Muamalat Indonesia ternyata tidak

ada pembelian saham oleh Yayasan SDSB. 

3. Mengimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk tenang dan tidak

terpancing oleh hal-hal yang berdampak negatif. 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 23 Nopember 1991 M 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris Umum 

ttd 

DR. M. Quraish Shihab H.S. Prodjokusumo 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

TAMBAHAN PENJELASAN 

Di antara dalil tentang fatwa di atas adalah firman Allah 

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: Pada keduanya 

itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya 

lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah [2]: 219) 
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SUMBANGAN DANA SOSIAL BERHADIAH (SDSB) II 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim 

se-Indonesia, setelah memantau dan mempelajari perkembangan serta aspirasi 

masyarakat mengenai SDSB, dengan didasari semangat pengabdian kepada Allah 

SWT dan tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara, dengan ini: 

MEMUTUSKAN 

MENYATAKAN: 

1. Bahwa perjudian dengan segala bentuknya diharamkan oleh agama. Sehubungan

dengan itu, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia 

menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, untuk tidak 

melibatkan diri dengan segala macam bentuk perjudian, baik di dalam maupun 

luar negeri. 

2. Kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat mengenai berbagai masalah

dalam masyarakat akhir-akhir ini dapat mengarah kepada situasi yang tidak 

menguntungkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia 

dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia menyerukan kepada segenap 

masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan rasa kekeluargaan 

dan semangat kesetiakawanan dalam rangka bersama-sama memelihara 

persatuan dan kesatuan nasional. 
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BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

Ditetapkan : Jakarta, 27 Jumadil Akhir 1414 H 

12 Nopember 1993 M 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Umum 

ttd 

K.H. Hasan Basri 

IKATAN CENDEKIAWAN 

MUSLIM INDONESIA 

Ketua Umum 

ttd 

Prof. DR. IR. B.J Habibie 
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PENANGGULANGAN PENULARAN HIV/AIDS 

Muzakarah Nasional Ulama ten tang Penanggulangan Penularan HIV/ AIDS 

yang diselenggarakan atas kerja sama MUI, Departemen Agama Republik Indonesia, 

dan UNICEF pada tanggal 3 s/d 7 Rajah 1416 Hijriyah bertepatan dengan 26 s/d 

30 Nopember 1995 Miladiyah, di Bandung (Jawa Barat), setelah : 

MENIMBANG : a. bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi 

alam semesta yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al

Qur'an dan Al-Hadis memberikan tuntunan dan pedoman 

dalam semua segi hidup dan kehidupan termasuk masalah 

kesehatan; 
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b. bahwa upaya mewujudkan manusia Indonesia yang

berkualitas (khaira ummah) merupakan tujuan pembangunan 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 

c. bahwa kesehatan yang benar-benar terjaga dengan baik

merupakan salah satu faktor yang mendasar clan sangat 

mempengaruhi kehidupan manusia dalam menciptakan 

generasi penerus yang berkualitas; 

d. bahwa dipandang perlu meningkatkan pembinaan dan

bimbingan kepada umat Islam Indonesia pada khususnya 

dan umat manusia pada umumnya dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan 

dalam arti yang lebih luas, yaitu jasmani, rohani, sosial dan 

lingkungan. 



MENGINGAT: 1. Pancasila dan UUD 1945. 

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

2. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993.

3. Undang-undang No.23 tahun 1993 tentang Kesehatan.

4. Kep. Menko Kesra RI No.9/1994 tentang Strategi Nasional

Tentang Penanggulangan HIV/ AIDS di Indonesia. 

5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta Program

Kerja Majelis Ularna Indonesia 1995-2000. 

MEMPERHATIKAN 

1. Hasil-hasil penelitian dari dalam clan luar negeri mengenai

dampak epidemik virus HIV/ AIDS yang melanda kehidupan 

umat manusia sangat mengkhawatirkan. 

2 .  Saran-saran clan pendapat para peserta muzakarah, baik 

dalarn sidang-sidang pleno rnaupun sidang-sidang kelompok. 

MENDENGAR : 1. Pengarahan clan cerarnah Menko Kesra RI, Letjen TNI 

(Purn) Ir. H. Azwar Anas pada acara Pembukaan Muzakarah 

Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/ 

AIDS. 

2. Pengarahan Menteri Agama RI a.i. Drs. Sa'adilah Mursyid,

MPA. 

3. Pengarahan Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. Sujudi.

4. Pidato Sarnbutan Ketua Urnum MUI KH. Hasan Basri.

5. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Stephen J.

Woodhouse. 

6. Makalah-rnakalah dari PerwakilanWHO di Indonesia Robert

J. Kim Farley, Yayasan AIDS Indonesia Dr. Sarsanto W.

Sarwono, Dirjen P2M & PLP Departemen Kesehatan yang 

disampaikan oleh Dr. Broto Wasisto,MPH, Dirjen Bimas 

Islam dan Urusan Haji Drs. H. Arnidhan, Ketua Yayasan 

Citra Husada Indonesia Dr. Tuti Purwati, Ketua Majelis 

Ulama Indonesia Prof. KH. M. Ali Yafie, dan Prof. Dr. dr. 

H. Dadang Hawari.
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HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT serta memohon taufik dan hidayah-Nya: 

MEMUTUSKAN DAN MENYIMPULKAN 

1. Muzakarah Nasional Ulama ten tang Penanggulangan Penularan HIV/ AIDS,

terdiri dari : 

A. Mukadimah

B. Tadzkirah Bandung

C. Sistem penyebarluasan informasi tentang HIV/ AIDS kepada masyarakat

D. Peranan ulama dalam mencegah penyebaran virus HIV/ AIDS

E. Langkah-langkah tindak lanjut {plan of action)

F. Penutup

2. Muzakarah mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

untuk menyempurnakan rumusan redaksi dari rumusan/kesimpulan ini. 

3. Demikianlah kesimpulan muzakarah, untuk dapat kiranya disebarluaskan ke

seluruh pelosok tanah air clan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
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Wabillahit taufiq wal hidayah 

Dirumuskan/disahkan di: Bandung 

Pada tanggal : 7 Rajah 1416 H./30 Nopember 1995 M 

Sidang Pleno V 

MUZAKARAH NASIONAL ULAMA 

TENTANG PENANGGULANGAN PENULARAN HIV/ AIDS 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

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



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

TUNTUNAN SYARIAT ISLAM DALAM BERSIKAP, BERGAUL, 

DAN MERAWAT PENDERITA HIV/AIDS 

Sebagai agama yang ajarannya penuh rahmat bagi penghuni dunia ini (rahmatan 

lil al-'alamin), Islam telah memberikan tuntunan-tuntunan bagi pemeluknya. Ajaran 

Islam sarat dengan tuntunan untuk merawat dan memperlakukan orang yang sakit 

dengan baik. 'Iyadah al-maridh yang sangat digalakkan oleh Islam sebenarnya 

tidak hanya berarti menengok orang sakit, sebagaimana yang dipahami selama ini, 

melainkan juga berarti merawat dan mengobati orang yang sakit. 

Orang yang sakit, apa pun sebabnya harus tetap mendapatkan khusus dalam 

masyarakat muslim. Dalam sebuah hadis Qudsi Allah SWT. mendapatkan: "Wahai 

hamba-Ku, Aku ini 'sakit' tetapi kamu tidak mau menjenguk dan merawat-Ku. 

Hamba menjawab, "Bagaimana aku dapat menjenguk dan merawat-Mu sedangkan 

Engkau adalah Rabbul'Alamin". Allah menjawab: 'Seorang hamba-Ku sakit, apabila 

kamu menjenguk dan merawatnya tentu kamu akan menjumpai-Ku di sana." 

Dalam hadis ini Allah SWT telah menempatkan kedudukan orang-orang yang 

sakit seolah-olah Allah Taala sendiri yang sakit. Ini artinya manusia dituntut agar 

selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dengan memberikan bantuan baik 

moril maupun materil, sehingga mereka tidak terkucil, khususnya secara moral 

dari masyarakat. Sementara itu, Ajaran Islam juga sarat dengan tuntunan untuk 

menghindari hal-hal yang membahayakan, apalagi penyakit yang berpotensi untuk 

menular. Nabi Muhammad SAW menegaskan: 

•J'.rl'�JJ��
Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang 

lain. 
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HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

Dari hadis ini, kemudian timbul kaidah fikih: 

,d,�I � r� �Lcil :�� 

Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan dari mencari 

keuntungan-keuntungan. 

Karenanya, tanpa hams mengurangi perlakuan yang baik kepada orang yang 

sakit, Islam mengajarkan agar kita waspadai dan menghindari kemungkinan 

penularan penyakit dari orang yang sakit tersebut. 

Penyakit HIV/ AIDS di mana sekitar 80%-90% dari penyebabnya adalah berzina, 

merupakan penyakit yang sangat berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang 

tidak memiliki akhlak yang terpuji. Penyakit ini merupakan musibah yang dapat 

menimpa siapa saja termasuk orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang yang 

terkena musibah ini belum tentu akibat dosa yang diperbuatnya, tetapi boleh jadi 

merupakan korban perbuatan orang lain. 

Apabila sekitar 80%-90% dari penyebab HIV/ AIDS adalah perbuatan zina, maka 

upaya untuk menanggulangi HIV/ AIDS yang paling efektif adalah menghilangkan 

penyebabnya itu sendiri yaitu perbuatan zina. Seperti tersebut di atas. Nabi 

Muhammad SAW mengatakan bahwa: "Apabila zina dan riba sudah menjadi 

perbuatan umum dalam suatu negeri, maka hal itu berarti penduduk negeri itu telah 

menghalalkan (mengundang) azab Allah" (Al-Hadis). Karenanya prinsip "menjaga 

lebih baik daripada mengobati penyakit yang diakibatkan oleh sebab tersebut. 

Anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik kepada 

orang-orang yang sakit itu juga termasuk orang-orang yang sakit terkena HIV/ AIDS. 

Namun tentunya, jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan 

orang lain yang tidak terkena HIV/ AIDS menjadi terkena HIV/ AIDS. Hal ini tidak 

dibenarkan dalam Islam. Kaidah fikih menyebutkan: 

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain." 

Karenanya, diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar para penderita 

HIV/ AIDS itu dapat dirawat, diobati dan diperlakukan secara manusiawi tetapi tidak 

mengorbankan pihak lain sehingga menjadi HIV/ AIDS yang barn. Kebijaksanaan 

ini akan lebih diperlukan karena sebagai manusia, penderita HIV/ AIDS akan 

selalu berhubungan dengan orang lain misalnya, ketika menginjak dewasa ia perlu 

menikah, ketika ia meninggal dunia perlu mendapat perawatan jenazahnya dan 

lain sebagainya. 
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BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

TADZKIRAH BANDUNG 

... .,.,,, , ,,. ,,,,"""" � ' • , ... .,. ,,, .be,:: .# _... > • ,,,,,,. ,,. � .. � ,,. > � � .,. • ,� (�'7'�1 .A.!� .J.11 �I l�lj �lb- � l,_;Jl:, 0!-;i.ll � ':J � l�lj 

"Dan peliharalah di.rimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang 

yang zalim saja di antara kamu. dan Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan

Nya." (QS. Al-Anfal: 25) 

Bahwa sesungguhnya Islam adalah ajaran yang penuh rahmat (rahmatan 

lil "alamin) yang diperlukan sebagai pedoman dalam berbagai ragam kehidupan 

bermasyarakat khususnya di dalam rangkaian upaya meningkatkan kualitas sumber 

daya insani di tanah air guna mencapai khaira ummah yang dicirikan pembetukan 

manusia seutuhnya. 

Ulama, utamanya kaum ulam Indonesia menjadi pewaris clan penerus 

perjuangan Rasulullah (warasatul anbiya ) secara bersungguh-sungguh berkehendak 

untuk berperan serta dalam ikhtiar mulia peningkatan daya insani di Indonesia. 

Secara sadar ulama juga berkewajiban mengantisipasi kemungkinan kendala yang 

dihadapi dalam ikhtiar tersebut khususnya dengan adanya ancaman di bidang 

kesehatan masyarakat melalui kecenderungan kuatnya peyebaran HIV/ AIDS. Hal 

ini 

Sejalan dengan hakikat ajaran Islam yang amat mengedepankan prinsip 

kebersarnaan dalam kebajikan clan ketakwaan (taawun alal-birri wattaqwa). 

Dewasa ini di Indonesia telah dihadapkan pada ancaman AIDS clan dituntut 

untuk rnernbuat pilihan secara tegas guna pencegahan virus rnaut tersebut 

sehingga dapat terhindar dari konsekuensi-konsekuensi lain di bidang budaya, 

sosial ekonomi, clan politik yang bukan rnustahil akan rneruntuhkan suatu bangsa. 

VIrUS HIV/AIDS telah rnernasuki kelornpok perilaku risiko tinggi dengan tingkat yang 

bertambah dengan cepat clan telah rnemulai penyebaran kepada penduduk pada 

urnumnya. Bahkan menurut dugaan, Indonesia telah rneninggalkan fase perturnbuhan 

linier dari wabah itu clan saat ini sedang dalarn fase rnewabah yang dicirikan oleh 

perturnbuhan yang arnat cepat eksplosif. Wabahnya tak lagi tercegah tetapi 

sangat boleh jadi darnpaknya dapat dipersernpit. tanpa suatu perhatian khusus 

dengan menernpatkan prioritas intervensi-intervensi strategis yang rnelibatkan 

semua pihak pada kurun beberapa tahun ke depan Indonesia akan mempunyai 

penyebaran cepat yang sarna terjadi di negara-negara lain. 
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Mempertimbangkan dengan saksama keadaan dan kemudharatan yang secara 

potensial dapat ditimbulkan serta kepentingan kemaslahatan dan penanggulangan 

HIV/AIDS tersebut, Muzakarah Nasional Ulama yang berlangsung selama lima 

hari pada tanggal 26-30 Nopember 1995 di Bandung sepakat menyikapi dengan 

tadzkirah sebagai berikut: 

1. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya

dituntut secara sungguh untuk mampu menghindari perbuatan-perbuatan tercela 

yang memungkinkan berjangkitnya virus HIV/ AIDS atas dirinya, keluarga 

clan masyarakat karena deteksi penyebarannya yang masih amat sulit. 

2. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan clan yang

diyakininya dituntut secara sungguh-sungguh untuk menyikapi diri secara 

sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat. 

3. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya

dituntut untuk memahami dengan saksama ancaman clan bahaya HIV/ 

AIDS, utamanya dengan memperkokoh ketahanan keluarga sakinah. 

4. Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat dalam melaksanakan

pembangunan nasional supaya menegakkan prinsip etika moral dan agama 

dengan menangkal penetrasi nilai-nilai negatif yang umumnya terjadi pada 

era globalisasi dewasa ini. 

5. Seluruh potensi masyarakat, khususnya ulama clan zu'ama dalam menanggulangi

HIV/ AIDS hendaknya dapat bekerja sama dengan mewujudkan kegiatan 

penanggulangan tersebut sebagai ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT 

,..

' .,, J ,,,.�.,, ,,, t ,,, � -,,,� ,,, 
Qi �I j.,� !..:: .. ,:ii .115j G:;j W 

"Ya Tuhan kami Hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan Hanya kepada 

Engkaulah kami bertaubat dan Hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. dan 

ampunilah kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana". (QS. Al-Mumtahanah: 4-5) 

Bandung, 7 Rajah 1416 H./30 Nopember 1995 
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SISTEM PENYEBARLUASAN PENGETAHUAN/ 

INFORMASI TENTANG HIV/AIDS 

KEPADA MASYARAKAT 

A. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan sistem penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang 

HIV/ AIDS adalah cara penyebarluasan pengetahuan/ informasi ten tang HIV/ AIDS 

yang berlandaskan segi medis, perundang-undangan dan sosial budaya yang 

sesuai dengan masyarakat Indonesia. 

B. LANDASAN

1. Agama

2. Keputusan Presiden No. 36/ 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS

(KPA) 

3. Keputusan Menko Kesra No. 8/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi

Keanggotaan KPA 

4. Keputusan Menko Kesra No. 9/1994 tentang Strategi Nasional

Penanggulangan AIDS di Indonesia 

C. TUJUAN

Terciptanya perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan agama Islam 

sehingga dapat mencegah persebaran virus HIV/ AIDS serta mengurangi dampak 

negatifnya. 

D. STRATEGI

1. Melakukan advokasi, yang merupakan pendekatan kepada penentu

kebijakan, baik formal maupun informal dengan tujuan memperoleh 

dukungan dalam segala bentuknya terhadap upaya yang kita lakukan. 

2. Mengembangkan dukungan sosial yang dilakukan dengan mengadakan

pendekatan dan pemberian informasi kepada masyarakat sehinga 

menimbulkan kesadaran tentang bahaya dan akibat HIV/ AIDS. 

3. Melakukan usaha pemberdayaan, yaitu usaha untuk mengembangkan

kemampuan individu. kelompok atau masyarakat agar dapat melakukan 

tindakan pencegahan terhadap HIV/ AIDS. 
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4. Membentuk satuan tugas di dalam MUI untuk merealisasikan program

yang ada. 

E. CARA

Penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang HIV/ AIDS dapat dilakukan 

dengan melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi (KIEM). 
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PERANAN ULAMA DALAM MENCEGAH 

PENYEBARAN VIRUS HIV/AIDS 

A. DALIL-DALIL

1. Firman Allah (QS. Al-Anbiya': 107) : 

/""' ,,, ,'- $,.,, , ,,, ,: � ,..':I>,,, ,_ ,,, 

Qi� ij"-_; ":lJ � H u_;l l..j 

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam." 

2. Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 195) : 

': .. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan .. . "

3. Hadis Nabi SAW : 

(t,.,.\.. iJ-IJ r5'Ll--lJ �IJ ..u--i olJJ) �1:,,:,, �J �� �

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR Ahmad, al
Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah) 

4. Kaidah Fikih :

"Setiap bahaya harus dihindarkan" 

"Memilih dua perkara yang paling ringan bahayanya" 

• 

0

"�·-l1 �f �15:;• I ,:_j..J_r- . ,),

5. Maqashid al-Syari'ah al-Khams, khususnya yang berkaitan dengan Hifz al-Nafs

(melindungi keselamatan jiwa) dan Hifz al-Nasl (melindungi keturunan). 

B. PERAN ULAMA

Ulama selaku pewaris risalah kenabian untuk mewujudkan rahmat bagi semesta, 

mengemban tugas dan peran utamanya antara lain 

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, clan ketelaclanan kepacla masyarakat

sesuai clengan ajaran clan nilai-nilai agama Islam bagi ketahanan umat Islam 

clalam menghaclapi tantangan peraclaban clan buclaya global. 
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2. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk membina dan melindungi kehidupan

keluarga sakinah penuh mawaddah dan rahmah. 

C. PANDANGAN ULAMA TENTANG MASALAH HIV/ AIDS

Bahwa penyebaran HIV/AIDS sudah merupakan bahaya umum (al-Dharar 

al-Am) yang dapat mengancam siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, 

umur, dan profesi. 

D. SIKAP ULAMA

Mengingat tingkat bahaya HIV/ AIDS tersebut maka wajib bagi semua 

pihak untuk mengikhitiarkan pencegahan dengan berbagai cara yang 

mungkin dilaksanakan secara perorangan maupun bersama, baik dari sudut 

agama, budaya, sosial maupun kesehatan. 

E. PETUNJUK UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN HIV/ AIDS

1. Untuk yang secara positif terkena HIV/ AIDS : 

a. Bagi yang lajang agar melakukan puasa seks, melanggar ketentuan ini

bukan saja berdosa besar karena perzinaan, akan tetapi juga berdosa besar 

karena menyeret orang lain ke dalam bahaya yang mengancam jiwanya. 

b. Bagi yang berkeluarga wajib memberi tahu pasangan (suami/istri)-nya

secara bijak perihal penyakit yang diderita, serta akibat-akibatnya. 

c. Bagi yang berkeluarga wajib melindungi pasangan (suami/istri)-nya dari

penularan penyakit yang dideritanya. Dalam keadaan darurat dengan cara 

antara lain menggunakan kondom dalam berhubungan seks antara mereka. 

d. Bagi yang lajang maupun yang berkeluarga diharamkan melakukan segala

sesuatu yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain misalnya 

dengan mendonorkan darah. 

e. Bagi setiap pengidap HIV/ AIDS dan penderita AIDS wajib memberitahukan

tentang kesehatannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

jaminan kesehatannya. 

2. Untuk yang potensial terkena HIV/ AIDS
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a. Wajib memeriksakan kesehatan dirinya untuk mengetahui status positif/

negatif 

b. Bagi pasangan suami istri dalam keadaan darurat agar mengenakan

kondom (dan alat perlindungan lain) 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

c. Bagi pasangan yang akan nikah wajib memeriksakan status kesehatannya

untuk mengetahui status positif/negatifnya. 

3. Untuk Masyarakat Umum

a. Bagi masyarakat sendiri perlu meningkatkan ketakwaan kepada

Allah SWT dengan menuruti perintah dan menjauhi larangan

Nya, khususnya tentang larangan perzinaan dan hal-hal yang dapat 

mendorong kepadanya. 

b. Bagi para ulama perlu meningkatkan efektivitas ( dengan pembaruan

metode dan pendekatan) dakwah kepada masyarakat untuk semakin 

meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan ketaatan kepada ketentuan

ketentuan agamanya. 

c. Baik ulama atau pemerintah dan pihak lainnya meningkatkan langkah

langkah KIEM (Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi) 

kepada masyarakat luas tentang bahaya, sebab-musabab dan cara 

penanggulangan HIV/ AIDS melalui kerjasama semua pihak. 

F. REKOMENDASI

1. Kepada MUI agar membentuk kelompok kerja yang secara khusus menangani

ikhtiar pencegahan penularan HIV/ AIDS dan pelayanan kepada pengidap serta 

penderita. 

Komisi Fatwa diharapkan dapat membicarakan dan mengeluarkan fatwa perihal 

langkah-langkah pencegahan penyebaran HIV/ AIDS, khususnya tentang : 

a. Euthanasia bagi penderita AIDS, karena pendapat yang masih berbeda

di antara 

Yang mendukung berdasarkan pengutamaan maslahat/keselamatan 

umum yang lebih menyeluruh. 

Yang menolak karena larangan agama menghilangkan nyawa 

manusia dengan alasan apa pun, dan juga etika kedokteran tentang 

keharusan pengobatan sampai akhir hayat. 

b. Pengkarantinaan penderita AIDS dengan pertimbangan maslahat

umum bagi yang menyetujuinya dan pertimbangan hak asasi bagi 

yang menolaknya. 

c. Sterilasasi bagi suami istri yang positif mengidap ataupun menderita

HIV/AIDS. 
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2. Kepada MUI dan pemerintah agar mengeluarkan Panduan Perawatan Penderita/

Penanganan Jenazah yang menderitaAIDS untuk menjaga penularan kepada 

orang lain. 

3. Kepada Komisi Nasional P2-AIDS agar MUI Tingkat I dan II dilibatkan dalam

komisi daerah P2-AIDS. 

4. Kepada pemerintah agar dalam melaksanakan pembangunan, khususnya di

bidang industri pariwisata, selalu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan 

budaya bangsa yang luhur. 

5. Kepada pengidap/penderita agar diberikan tuntunan rohani (bertobat) agar

mereka yakin bahwa tobatnya diterima. 
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PROSEDUR PERNIKAHAN 

Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan/pernikahan di masyarakat 

yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian 

telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka 

buruk, kerisauan, dan keresahan di kalangan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) dalam beberapa hari ini telah menerima pengaduan, pertanyaan, dan 

permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon 

dari masyarakat sekitar masalah tersebut. 

Oleh karena itu, dalam Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung 

pada 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara hati-hati, saksama, dan 

penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil tabayyun, ketentuan hukum, 

dan kepentingan umum. 

Atas dasar itu, dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT Majelis Ulama 

Indonesia menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut : 

1. Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral,

bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan 

atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan 

hukum yang harus diindahkan 

2. Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam

adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, 

ijab kabul, serta mahar (mas kawin). 

3. Ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia ( termasuk umat Islam

Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 

Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, 

mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam 

;:..;LL.Ji , :. ,, ·(i, � <w, , <.'.'� 
, C! ;.) i .J'� r, � 

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan 

perbedaan pendapat." 

385 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

4. Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus sunnah wal jama'ah dan

mayoritas bermazhab Syafi'i, sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil 

yang menguntungkan diri sendiri. 

5. Menganjurkan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar

dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan 

hukum tersebut diatas. 

6. Kepada para ulama, muballigh, da'i, petugas-petugas penyelenggara perkawinan/

pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak 

terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian 

hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di 

atas. 
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Ditetapkan : Jakarta, 30 Zulqaidah 1416 H 

7 September 1996 M 

Ketua Komisi Fatwa 

PROF. K.H. Ibrahim Hosen, LML 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Umum Sekretaris Umum 

ttd ttd 

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



PENGUCAPAN SIGHAT TA'LIQ TALAQ 

PADA WAKTU UPACARA AKAD NIKAH 

Sidang Komisi Fatwa MUI, yang berlangsung di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal 

Jakarta, pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 

1996, setelah : 

MEMPERHATIKAN : 

a. Surat Direktur Jenderal Bimas Islam clan Urusan Haji

Departemen Agama RI Nomor: d/PN.01/3103/1996 tanggal 

6 Juni 1996 perihal pengucapan sighat ta'liq talaq sesudah 

upacara akad nikah. 

b. Pendapat para peserta sidang dalam pembahasan masalah

tersebut. 

MEMUTUSKAN 

BERPENDAPAT : 1. Materi yang tercantum dalam sighat ta'liq talaq pada dasarnya 

telah dipenuhi clan tercantum dalam Undang-Undang No. 

1/1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 

7 /1989 ten tang Peradilan Agama. 

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian

ta'liq talaq bukan merupakan keharusan dalam setiap 

perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3). 
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MENYARANKAN : Pengucapan sighat ta'liq talaq, yang menurut sejarahnya 

untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu 

belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal 

tersebut, sekarang ini pengucapan sighat ta'liq talaq tidak 

diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan 

keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat 

sampai dengan tingkat kecamatan. 

388 

Jakarta, 23 Rabi' ul Akhir 1417 H 

7 September 1996 M 

Ketua Komisi Fatwa 

PROF. K.H. Ibrahim Hosen, LML 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Umum Sekretaris Umum 

ttd ttd 

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



REKSADANA SYARIAH 

Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syariah, yang diselenggarkan oleh 

Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 

24-25 Rabiul Awai 1417 H. bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M. di Jakarta, setelah:

MENIMBANG : -----------------------------dan seterusnya----------------------------

MENGINGAT : Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga dan Program Kerja 

Majelis Ulama Indonesia tahun 1995-2000. 

MENDENGAR: 1. Pengarahan Menteri Keuangan RI sekaligus membuka 

Lokakarya yang disampaikan oleh Zafril Razief Anwar, MBA. 

Direktur Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI. 

2. Pengarahan Gubernur Bank Indonesia Prof. DR. Soedradjat

Djiwandono tentang 'Prospek Penyertaan Bank dalam 

Reksadana ditinjau dari Undang-undang dan Peraturan di 

Indonesia'; 

3. Sambutan Ketua Umum MUI yang disampaikan oleh

Sekretaris Umum MUI Drs. H.A. Nazri Adlani pada 

pembukaan Lokakarya; 

4. Sambutan Ketua Bapepam, I Putu Gede Ary Suta, sebagai

Keynote Speaker; 
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5. Ceramah-ceramah :

a. Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML , Ketua / Ketua Komisi

Fatwa MUI, tentang "Perluasan Usaha Bank Syariah 

Ditinjau dari Perspektif Hukum Fiqih", 

b. Nik Mustafa Nik Hasan tentang "Akad-Akad Syariah

dalam permodalan"; 

d. Ors. Zainul Arifin, MBA. Direktur Utama Bank

Muamalat , tentang "Hubungan dan Peran Bank Syariah 

dalam Reksadana Syariah"; 

e. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA. Tentang

"Pasar Modal dalam Pandangan Islam"; 

f. Ir. Iwan Pontjowinoto, MM, Direktur PT. Danareksa

tentang "Prospek Reksadana Syariah dalam Pasar Modal 

Indonesia"; 

g. Hj. Rohani Dt. Mohd. Shahir, Direktur Abrar Securities

tentang "Profit Generating System in Islamic Unit Trust, 

Case of Abrar Securities"; 

h. Dr. Abdul Halim Islamil, Direktur BIMB Securities,

tentang "Islamic Securities Market : Malaysian 

Experience"; 

1. Shafqat Ali Memon, Managing Director, Citi Islamic

Investment Bank, tentang "Global Collective Investment

Schemes and Its Potential in Islamic Banking";

J. William Clark, Manajer Wellington Management

Company, tentang "Islamic Securities Market: Australian 

Experience"; 

MEMPERHATIKAN : Pendapat, saran, dan usul dari seluruh peserta lokakarya, 

baik pada Sidang Pleno maupun pada Sidang-sidang Komisi. 

Dengan memohon Taufik dan hidayah dari Allah SWT 

Lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang Reksadana Syariah : "Peluang dan 

Tantangannya di Indonesia" mengambil kesimpulan dan rumusan tentang : 

Pandangan Hukum Islam Terhadap Reksadana dan Reksadana Syariah: 
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A. URGENSIREKSADANA

Menindaklanjuti pembicara-pembicara clan tanya jawab pada lokakarya 

ulama tentang reksadana Syariah yang berintikan bahwa menghadapi globalisasi 

pada abad 21 umat Islam dihadapkan kepada realitas dunia yang serba cepat 

clan canggih. Tak terkecuali di dalamnya masalah ekonomi clan keuangan. 

Produk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. 

Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena 

dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang netral terhadap nilai clan 

ajaran agama. 

Salah satu produk yang tengah berkembang saat ini di Indonesia adalah 

reksadana yang di luar negeri dikenal dengan "Unit Trust" atau "Mutual Fund': 

Reksadana adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan 

dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke 

portfolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil 

yang ingin ikut .serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif 

kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit. 

Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional 

karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan clan pengembangan 

perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, 

reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan clan 

keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material. 

Namun bagi umat Islam reksadana merupakan hal yang perlu diteliti, karena 

masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya 

investasi reksadana para produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti 

minuman keras, judi, pornografi, dan jasa keuangan nonsyariah. Disamping 

itu mekanisme transaksi antara investor dengn reksadana, clan emiten (pemilik 

perusahaan) harus diklasifikasi menurut hukum Islam. 

B. PANDANGAN SYARIAH TENTANG REKSADANA

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama 

tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh 

mazhab Hambali clan para fukaha lainnya yaitu 

••• li' •, ! , ·I�• f J ••• ll \�::,;�I � i;..i;'11 .1,0 JJ• •. 1' .. '1 A�:�, �' ;�;,. · '1•,.,(11 t,r- <J"'yA-' "'-":. J tr- . r- ·! , )f"' � � ,._rr-: ) ,.r- 1$,...,. J 

"Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-sayarat yang berkenaan dengannya 

ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan 

dengan nash syariah". {Al Fiqh Al Islamy wa Adillatuh, Juz IV hal. 199). 
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Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi 
akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Qur'an : 

J,-,,,, � J
.,

ta J,., 

,,,....,, �""
,,. Ji ,, 

:?�� 1_,;J11::,....1; -.....;_r.;ill 4Jll,i

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu:' (QS. Al-Maidah : 
1) 

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang 
ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. 

Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadis : 

Uo"• ;1 • .• 1-. ", 1;._ � ';• 'k C.1" \:..J • f �� ,,, � ;, '-�, ,_ ·- ".·G,. :.?,.,11r � I":-Jr ..r- r--:.-- J ? -r- J r? � .... ., , 0-:A J', c...-
( 9.i. _;llJ �I., .:,,;IJ � JI.) y.l o\JJ) C.1;- j.;.f ',( �� r� 

"Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam 
wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka disepakati kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Abu Dawud,
Ibnu Majah dan Tirmizy dari Amru bin Auf) 

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan 
dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi basil (Mudharabah/Musyarakah), dan 

di sana terdapat banyak maslahat, seperti memajukan perekonomian, saling 
memberi keuntungan di antara para pelakunya meminimalkan risiko dalam 
pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal bertentangan 

dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi dan pembagian 
keuntungannya. 

Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang 
tidak bertentangan denga syariah. Dr. Wahbah Az Zuhaily berkata: 

� �. \\ � \'' f ;.)� � � '\< �I �• .t, l\ f;._ ' Ll,;'' 
, -f""'"' ..., � \; - , ..r , ., , )f""'"' ,,_s- ,f .) 

"Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan 
dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) denga syart-syarat yang sah". (Al-Fiqh
al Islamy Wa Adillatuh, hal 200) 

Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan 
oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Qur'an. 

;,..-t.; ;fl) Y, i_:µ. �fa,) -!J �� � �,;:f i�E 'j i;_:1; ��i �� 
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisaa' : 29) 

C. URGENSI REKSADANA SYARIAH

Adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan sosial bahwa sebagian 

orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi 

tapi tidak memiliki modal. Sementara di sisi lain ada yang memiliki harta, tapi 

tidak cakap dalam mengembangkannya, berkata Al-Baijuri 

"Dalil dibolehkannya Qiradh adalah ijma' dan hajat, karena ada pemilik harta 

yang tidak mampu mengelola modalnya, dan sebaliknya ada orang mampu 

mengelolanya tetapi tidak punya modal. Maka yang pertama memerlukan 

pengelolaan modal, sementara yang kedua memerlukan pekerjaan. (Hasyiah 

Fathul Qarib Al Baijuri, Juz II, hl 21):' 

Reksadana sebagai lembaga yang mengelola harta memiliki kemampuan 

untuk mengembangkannya dari para pemilik modal secara sendiri-sendiri yang 

melakukannya. 

Reksadana adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang akan terus 

berkembang. Ia akan menghimpun dana dari umat yang tidak dapat dicegah 

untuk berinvestasi di reksadana. Di sisi lain umat Islam harus dapat bersaing 

dalam bidang ekonomi dalam usaha mempersiapkan diri menghadapi globalisasi 

yang kian mendekat dan sukar dihindari. 

Kegiatan reksadana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur

unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari akad, sasaran investasi, 

teknis transaksi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungannya. 

Untuk itu perlu dibentuk reksadana syariah, di mana reksadana ini mengikuti 

prinsip-prinsip syariah dalam bidang muamalah maliyah. 

Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi 

umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang 

bathil seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 29. 

Di samping itu reksadana syariah menyediakan sarana bagi umat Islam 

untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang 

sesuai dengan syariat Islam. 
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D. MASALAH-MASALAH POKOK YANG BER KAITAN DENGAN

REKSADANA 

394 

1. Kelembagaan

Reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan 

yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang

undangan yang berlaku. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum 

dikenal selama ini dalam peristilahan fikih klasik. Tetapi badan hukum 

tersebut tidak bebas dari hukum taklifi, karena pada hakikatnya badan 

hukum tersebut merupakan gabungan daripara pemegang saham yang 

masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu lembaga tersebut dapat 

dinyatakan sebagai Syakhsiyyah Hukmiyyah yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan reksadana syariah . sedangkan para pengurus lembaga 

tersebut merupakan para wakil. 

Berkata Dr. Mustafa Ahmad Zarqa' 

"Fiqih Islam mengakui adanya syaksiyah hukmiyyah atau i'tibariyyah (badan 

hukum) .. . " (Madkhal al fiqh al'alam, Dr. Musthafa Ahmad Zarqa, Vol III 

hal 256) 

Berkata Dr. Wahbah Az Zuhaily : 

"Fikih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai 

syaksiyyah l'tibariyyah atau syaksiyyah ma'nawiyyah atau syaksiyyah 

mujarrdah (badan hukum), dengan mengakui keberadaan sebagai lembaga 

- lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan perusahaan dan masjid,

sebagai syaksiyah (badan) yang menyerupai syaksiyah manusia pada segi 

kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, 

memikul tanggung jawab yang bediri sendiri secara umum terlepas dari 

tanggung jawab para anggota atau pendirinya:' (Al-Fiqh al Islamy wa 

Adillatuh Juz IV hal 11) 

2. Hubungan Investor Dengan Lembaga

a. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan

sistem mudharabah/qiradh. Yang dimaksud dengan mudharabah di 

sini adalah 

"Seseorang memberikan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan 

dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara 

kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah 

pihak. Warga Iraq menyebutnya Mudharabah sedangkan warga Hijaz 

menyebutnya Qiradh." (Al-Mughni Juz V hal 26) 
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"Pemilik harta (modal) memberikan harta kepada para pekerja untuk 

menjadi modal dagang dengan ketentuan bahwa keuntungannya dibagi 

bersama sesuai dengan syarat yang disepakati kedua pihak." {Al-Fiqhul 
Islamy wa Adillatuh, Juz IV , hal 836) 

Dengan demikian Mudharabah/ qiradh disepakati bolehnya dalam 
syariah oleh 4 mazhab fikih Islam. 

b. Saham Reksadana Syariah dapat diperjualbelikan : 

I) Ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa praktik jual-beli dihalalkan
oleh Allah SWT. 

---, ,,. "',,,,,,;. ,,:,.,, � ,, 'G;l ... �I ...ul J;-lj ... 

"Dan Allah menghalalkan jual beli." (QS. Al-Baqarah : 275) 

Khusus mengenai jual beli pemilikan sebagian syarikat (saham) 
antar pemilik syarikat, Ibnu Qudamah mengatakan: 
'1ika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian (saham) 

temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli 

hak milik orang lain." (Al Mughni juz V hal: 56) 

2) Saham itu merupakan harta (mal) milik investor yang bisa
dimanfaatkan dan diperjual belikan : 

': .. Syarat kedua, barang yang diperjual belikan adalah bermanfaat. 

Barang yang tidak bermanfaat bukan harta. Karena itu mengambil 

harta dengan imbalan barang yang tidak bermanfaat adalah batal. 

Barang yang tidak bermanfaat, tidak sah dijual." (Raudhatut 
Tahlibin, Juz III hal 68 & 69). 

3) Jual beli saham itu sudah menjadi kelaziman (Urf) Al-Tujjar {para
pengusaha). Dr. Abdul Hamid Mahmud Al Ba'ly seperti dikutip 
Dr. Samir Abdul Hamid Rdhwan mengatakan : 

"Kaidah fikih "Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan 

sama dengan yang berlaku berdasarkan nash" dapat menjadi dasar 

untuk melakukan transaksi-transaksi serta memberikan kebebasan 

buat mereka yang mengadakan transaksi demi menghindar 

kesukaran-kesukaran muamalat dengan sesama manusia, ketika 

ruang lingkup muamalat harta semakin meluas dan bentuk 

muamalat semakin berkembang, khususnya pada bidang transaksi 

antara lain perusahaan." (Dr. Samir Abdul Hamid Ridhwan, Aswaq 
Al-Awraaaq al Maaliyah , IIIT, hal : 258). 
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4) Tidak adanya unsur penipuan (Gharar) karena nilai saham

jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam 

administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan 

dengan jelas. 

3. Kegiatan Investasi Reksadana

a. Dalam melakukan kegiatan investasi Reksadana Syariah dapat

melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di 

antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah dalam 

bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang 

haram, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh 

Dewan Pengawas Syariah. 

b. Akad yang dilakukan oleh Reksadana Syariah dengan emiten dapat

dilakukan melalui 

1) Mudharabah (Qiradh)/Musyarakah. Reksadana Syariah yang dalam

hal ini bertindak selaku Mudharib dalam kaitannya dengan investor 

dapat melakukan akad Mudharabah (Qiradh)/Musyarakah. Dr. 

Wahbah Az- Zuhily menjelaskan: 

" ... Mazhab Hanafi mengatakan: "Mudharabah tidak boleh 

mengadakan mudharabah dengan orang lain kecuali pemilik 

hart a yang memberikan mandat . . . sedangkan mahzab selain 

Hana.ft, seperti para ulama maliki mengatakan :'Amil (mudharib) 

akan menanggung risiko apabila modal qiradh yang diterimanya 

dari pemberi modal diserahkan lagi kepada pihak ketiga untuk 

dikembangkan dengan akad qiradh juga, apabila pemilik modal 

tidak mengizinkannya." (Al Fiqhul Islamy Wa Adillatuh Juz IV, 

hal : 858 & 860). 

"fika pemilik harta (modal)-nya kepada orang lain dengan akad 

mudharabah, hukumnya boleh, demikian disebutkan oleh Ahmad 

bin Hanbal. Dan kami tidak mengetahui pendapat lain dalam 

masalah tersebut." (Al Mughni Juz V, hal: 50/51) 

Berkata Al Mawardi : •: . . Ketahuilah, bahwa 'Amil Qiradh dilarang 

untuk melakukan Muqaradhah dengan orang lain dengan harta/ 

modal Qiradh tersebut selama tidak ada izin." (Al-Mudharabah 

lil Mawardi, hal 194-199). 
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2) Jual - Beli

Reksadana Syariah selaku mudharib juga dibolehkan melakukan 

jual beli saham sebagaimana ditunjukkan oleh bagian 2.b.2) di 

atas. Berkata Ibnu Qudamah 

'1ika salah seorang dari orang berkongsi membeli bagian (saham) 

temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli 

hak milik orang lain." (Al-Mughni Juz V hal : 56) 

4. Mekanisme Transaksi

a. Dalam melakukan transaksi Reksadana Syariah tidak diperbolehkan

melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung gharar 

seperti najsy (penawaran palsu), ihtikar clan tindakan spekulasi lainnya. 

"Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan 

bahwa Nabi SAW melarang An-Najsy (menawar sesuatu bukan untuk 

membeli tetapi menaikkan harga)" (Subulussalam Juz III hal : 18) 

b. Produk-produk transaksi reksadana pada umumnya seperti Spot,

Forward, Swap, Option clan produk-produk lain yang biasa dilakukan 

reksadana hendaknya menjadi bahan penelitian dan pengkajian dari 

reksadana Syariah. 

c. Untuk membahas persoalan-persoalan yang memerlukan penelitan

dan pengkajian, seperti menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi, 

pemurnian pendapatan, formula pembagian keuntungan dan 

sebagainya, hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang 

ditunjuk oleh MUI. 

E. PENUTUP

Dari uraian di atas tampak jelas sekali bahwa syariah Islamiyah sebagai 

manhajul hayah muslim telah mengakomodasi segala kebutuhan Muslim 

sekaligus memberikan arahan dan rambu-rambu dalam segenap aspek ibadah, 

siyasah dan muamalah. 

Dalam kaitan reksadana pada prinsipnya syariah bukan saja memberikan 

peluang tetapi bahkan menawarkan beberapa jenis instrumen yang dapat 

dikembangkan. Pelaksanaan dan pengembangan ini dapat saja dilakukan selama 

kaidah-kaidah syariah tidak dilanggar. 

Di samping itu tampaknya pekerjaan rumah bagi kita masih sangat banyak 

di antaranya: 
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Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Islam 

Nasional yang mencakup perbankan, asuransi, multi finance, reksadana dan 

lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Untuk memastikan otoritas Dewan 

Syariah Nasional ini perlu dibentuk bersama MUI, BI dan Depkeu. 

Untuk memastikan segenap operasi berdasarkan syariah, demikian juga 

penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara investor dan KIK perlu disalurkan 

penyelesaiannya melalui lembaga pemutusan sengketa syariah, dalam hal 

ini adalah BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) demi menjaga 

kepentingan investor. Demikian juga pelaksanaan PIS (Pedoman Investasi 

Syariah) perlu adanya suatu anturan sejenis PP (Peraturan Pemerintah) yang 

dikeluarkan oleh Menkeu atau SK Ketua Bappepam yang mempunyai fungsi 

memerintah, mengikat, dan memiliki sanksi. 

Untuk memungkinkan dana yang terhimpun oleh reksadana syariah oleh 

pengusaha-pengusaha berskala kecil menengah (yang notabene kebanyakan 

terdiri dari umat Islam) perlu adanya suatu aturan yang mengharuskan reksadana 

syariah mengalokasikan sebagian investasinya pada bursa paralel clan emiten

emiten berskala kecil. 

Jakarta, 25 Rabiul Awwal 1417 H 

30 Juli 1997 M 

LOKAKARYA ALIM ULAMA TENTANG REKSADANA SYARIAH 

PIMPINAN SIDANG 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

K.H. Ma'ruf Amin H.M. Syafi'i Antonio, M.Sc

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Umum Sekretaris Umum 

ttd ttd 

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



NIKAH MUT' AH 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah : 

MEMPERHATIKAN 

1. Surat Sekretaris Jendral Departemen Agama RI nomor:

BVI/4PW.0l/4823/1996 tanggal 11 Oktober 1996, perihal 

"perlu dikeluarkan fatwa tentang kawin mut'ah". 

2. Surat Dewan pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin Nomor:

35/IM/X/1997 Oktober 1997 perihal "Keputusan Bahtsul 

Masail" yang dikeluarkan pada 3-5 Oktober 1997 di Bogor 

ten tang, antara lain, nikah mut' ah. 

3. Makalah yang disampaikan oleh Prof.K.H. Ibrahim Hosen,

LML berjudul tentang Hukum Nikah Mut'ah dan makalah 

yang disampaikan oleh KH.Ma' ruf Amin dan Muh. Nahar 

Nahwari berjudul Mencermati Hukum Nikah Mut'ah yang 

disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia tanggal 25 Oktober 1997 yang membahas tentang 

nikah mut'ah. 

4. Pendapat, usul, dan saran dari para peserta Sidang Komisi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997. 

MENIMBANG : I. Bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan 

oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan 

pemuda dan mahasiswa. 

2. Bahwa praktik nikah mut'ah tersebut telah menimbulkan

keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang 
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tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam 

Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat 

propaganda paham Syi' ah di Indonesia. 

3. Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut

paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama' ah) yang tidak 

mengakui dan menolak paham Syi' ah secara um um dan 

ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus. 

4. Bahwa oleh karena itu, perlu segera dikeluarkan fatwa tentang

nikah mut'ah oleh Majelis Ulama Indonesia. 

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang 
keharaman nikah mut'ah, antara lain: 
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a. Firman Allah SWT :

, , •' :f ,, f f , • , , , • 
'. _l'."·'''1,••�-••. r,,�• • ('· 1;,,u1·J.:.,\;.' '!l''�.lJ( ...r.t:r.r.f'\*':r-+'"'-t � J � JJ ..s-- , ,.,� �J.r,,r",:,/,, J 

("'t-O;.:,yJl.1) 

"Dan ( diantara sifat orang mukmin i tu) mereka 

memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau 

jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal 

ini) tiada tercela" (QS. Al-mukminun[23]:5-6). 

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin 

hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai 

istri atau jariah. Sedangkan wanita yang diambil dengan 

jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai 

jariah. Ia bukan jariah, karena akad mut'ah bukan akad 

nikah, dengan alasan sebagai berikut : 

1) Tidak sating mewarisi. Sedang akad nikah menjadi

sebab memperoleh harta warisan. 

2) Iddah Mut'ah tidak seperti iddah nikah biasa.

3) Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak

seseorang dalam hubungan dengan kebolehan 

beristri empat. Sedangkan tidak demikian halnya 

dengan mut'ah. 

4) Dengan melakukan mut'ah, seseorang tidak dianggap

menjadi muhsan, karena wanita yang diambil 

dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai istri, 
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sebab mut'ah itu tidak menjadikan wanita berstatus 
sebagai istri dan tidak pula berstatus jariah. Oleh 
karena itu, orang yang melakukan mut'ah termasuk 
di dalam firman Allah: 

(V :.:, .,... Jll) � J�WI µ. � J� �i ;i:/, �I � 

"Barangsiapa mencari selain daripada itu, maka 

mereka itulah orang yang melampaui bat as" ( QS. 
Al-Mukrninin [23]: 7) 

2. Hadis Rasulullah SAW
a. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kebolehan mut'ah

telah di-nasakh-kan antara lain yang diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Muslim dari Ar-Rabi' bin Sabrah al
Juhani dari bapaknya (Sabrah) bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: 

,,. ,;, l/, J ,, ' , ,, ' ' • � 

t;. J.i :JJ, c)r, :Lll � t 4 )1 cs! ;..s:i 8�1 � » d� ✓81 � t;:

' '., l, �,• •( , \•, ,;; •,, '•• ,,, , ,;, •. '. •,•,i1 • 'J, •,1i'. � IJ.i.,:.I,; lJ - � •..? � •.l:f \Jl> � �� pi ! ,.!;.,,� 

(r-1-- olJJ)� J' ;.,;;;1 

"Wahai manusia, aku pernah membolehkan kamu 

melakukan (nikah) mut'ah dengan wanita. Kemudian 

Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. 

Oleh karena itu, jika masih ada yang memiliki wanita 

yang diperoleh melalui jalan mut'ah maka hendaklah 

ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambil 

sedikitpun dari apa yang telah kamu berikan kepada 

mereka." (HR Muslim) 
Jelaslah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa nikah 
mut'ah telah di-nasakh-kan untuk selamanya. 

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Salamah bin
Akwa', berkata: 

� � LSi �, � J',1:,r r�- r-1-J ...,,i., 1li1 � -�1 j;.� �� 
, 

(i-1-- olJJ)lp 
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"Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran 

(rukhsah) pada tahun Autas mengenai mut'ah selama 3 

(tiga) hari, kemudian beliau melarangnya." (HR Muslim) 

Perkataan " .....,.;. ; " dalam hadis tersebut menunjukkan 

bahwa mut'ah itu· pada dasarnya dilarang, kemudian 

dibolehkan sebagai rukhsah. Hal ini menunjukkan 

bahwa kebolehan tersebut adalah karena darurat. Setelah 

hilang darurat, kembali dilarang oleh Rasulullah SAW 

sebagaimana diketahui dari perkataan "� ,.), I" 

dalam hadis tersebut. 

a) Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan

persyariatan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan 

keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (at

tanasul). 

b) Nikah rout' ah bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan pemerintah/negara Republik 

Indonesia (antara lain UU. Perkawinan Nomor 

1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Padahal, 

peraturan perundang- undangan itu wajib ditaati 

kepada pemerintah (ulil amri), berdasarkan, antara 

lain: 

a. Firman Allah:

J "'
0 l ,.,  ,, t A,, t ,, $ ,t: 

'<( .• '\Ii \'( J ''l\\.�1-( ..:i)\\.�L.\\ �,\ '. jj\l",1\S 
r--� ..,. (,.$'.,) J r" .T y-:;- J � )'-' � J.., � -

"Hai orang beriman! Taatilah Allah dan Rasul(Nya), 

dan ulil amri di antara kanmu ... " (QS. An

Nisa[4]:59) 

b. Kaidah Fikih:

�tW, �:;.:, r'Jt ��, � 
"Keputus an pemerintah itu mengikat untuk 

dilaks anakan dan menghilangkan perbedaan 

pendapat." 
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Dengan memohon taufik clan hidayah dari Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : 1. Nikah mut'ah hukumnya adalah HARAM. 

2. Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 

mestinya. 

Ditetapkan : Jakarta, 22 Jum Akhir 1418 H 

25 Oktober 1997 M 

Ketua Komisi Fatwa 

PROF. K.H. Ibrahim Hosen, LML 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Umum Sekretaris Umum 

ttd ttd 

K.H. Hasan Basri Drs. H.A. Nazriadlani 
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KEDUDUKAN WARIA 

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pada atanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, 

bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 tentang masalah waria, setelah : 

MEMPERHATIKAN: 

404 

I. Surat dari Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial

RI, nomor: 1942/BRS-3/IX/97, tanggal 15 September 1997 

yang berisi, antara lain: 

a. Penjelasan bahwa secara fisik waria, yang populasinya

cukup banyak (9.693 orang), adalah laki-laki, namun 

secara kejiwaan adalah wanita 

b. Penjelasan bahwa masalah waria semakin berkembang,

di antaranya berkenaan dengan keberadaan mereka, baik 

secara kejiwaan maupun sosial ekonomi dan perilaku 

yang cenderung bertindak tuna susila. Mereka tergabung 

dalam sebuah organisasi waria yang muncul dari 14 

propinsi, bernama Himpunan Waria Musyawarah 

Keluarga Gotong Royong (HIWARI MKGR) 

c. Mereka meminta kepada Ditjen Bina Rehabilitasi

Sosial Departemen Sosial RI diakui identitas dan 

keberadaannya sebagai kodrat yang diberikan oleh Allah 

SWT. 

2. Pendapat para peserta sidang, yang antara lain menyatakan:

a. Waria adalah orang laki-laki, namun bertingkah laku

(dengan sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu, waria 
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bukanlah khunsa sebagaimana dimaksud dalam hukum 

Islam. 

b. Khunsa adalah orang yang memiliki dua alat kelamin

laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat 

kelamin sama sekali (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al

Islami wa Adillatuh,VIII: 426) 

MENGINGAT: Hadis Nabi SAW, yang menyatakan bahwa laki-laki berperilaku 

dan berpenampilan seperti wanita (dengan sengaja), demikian 

juga sebaliknya, hukumnya adalah haram dan dilarang agama. 

Hadis menegaskan 

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Nabi SAW melaknat laki-laki yang 

berpenampilan perempuan dan perempuan yang berpenampilan 

laki-laki" (HR. Bukhari) 

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan memohon 

taufik dan hidayah kepada Allah SWT., 

MEMUTUSKAN 

1. Memfatwakan :

a. Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis

kelamin) tersendiri. 

b. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan hams diupayakan

untuk dikembalikan pada kodrat semula. 

2. Mengimbau kepada :

a. Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial RI untuk membimbing

para waria agar menjadi orang yang normal, dengan menyertakan para 

psikolog. 

b. Departemen Dalam Negeri RI dan instansi terkait lainnya untuk

membubarkan organisasi waria. 

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila

di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 

pembetulan sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan : Jakarta, 9 lumadil Akhir 1418 H 

11 Oktober 1997 

Ketua Komisi Fatwa 

PROF. K.H. Ibrahim Bosen, LML 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Umum Sekretaris Umum 

ttd ttd 

K.H. Hasan Basri Ors. H.A. Nazriadlani 



PEDOMAN PENGGALIAN DANA UNTUK 

PENINGKATAN KUALITAS OLAHRAGA NASIONAL 

MENIMBANG: 1. Surat Fatwa Dewan Pimpinan MUI tanggal 4 Agustus 1998 

M I 11 Rabi'ul Akhir 1419 H, tentang Tiket Peduli Olahraga 

(TPO) yang antara lain menyatakan: 

a. "Pertama: Penyelenggaraan TPO bertentangan dengan

hukum Islam clan oleh karena itu hukumnya tidak sah 

dan haram, dengan alasan sebagaimana dikemukakan 

dalam konsideran:' 

b. "Kedua: Mengimbau kepada penyelenggara TPO, dalam

hal ini Yayasan KONI, untuk membatalkan rencana 

penyelenggaraan TPO tersebut clan menggantinya 

dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan hukum 

Islam clan tidak merugikan masyarakat:' 

2. Surat Pimpinan KONI, nomor: 1759/UMM/XI/98, tanggal

11 november 1998 tentang Permohonan Konsultasi. 

3. Pandangan, saran clan pendapat Dewan Pimpinan MUI

dalam rapat konsultasi antara pihak Komite Olahraga 

Nasional Indonesia (KONI) dengan Dewan Pimpinan MUI 

pada hari selasa, 24 Nopember 1998, dimana dalam rapat 

tersebut pihak KONI telah memberikan penjelasan secara 

tertulis clan lisan, bahwa program TPO telah diganti dengan 

program DAMURA (Dana Masyarakat Untuk Olahraga), 

dengan mempertimbangkan saran-saran MUI. 
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4. Surat Pimpinan KONI, nomor: 2002/UMM/XII/98, tanggal

7 Desember 1998, tentang Perbaikan Konsep DAMURA. 

5. Pandangan dan saran anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama

Indonesia pada kedua sidang tersebut yang membahas 

konsep DAMURA yang telah diperbaiki dan konsep 

Pedoman Penggalian Dana Untuk Peningkatan Kualitas 

Olahraga Nasional yang diajukan oleh Komisi Fatwa MUI. 

MENIMBANG : 1. Bahwa secara garis besar, olahraga dianjurkan oleh ajaran Islam, 

karena merupakan salah satu sarana dan upaya peningkatan 

kesehatan. Oleh karena itu, segala upaya yang bertujuan untuk 

membantu hal tersebut perlu mendapat dukungan, sejauh 

upaya tersebut dibenarkan oleh ajaran Islam. 

2. Bahwa peningkatan kualitas olahraga memerlukan dana

cukup besar dan untuk tujuan ini KONI akan berupaya 

menggali dan menghimpun dana dari masyarakat yang 

disebut dengan DAMURA. Agar cara dan upaya yang 

dilakukan KONI tidak bertentangan dengan ajaran Islam, 

Komisi Fatwa telah menetapkan rambu- rambu ajaran Islam, 

yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pedoman yang 

dapat dijadikan acuan oleh KONI. 

MENGINGAT : I. Ajaran Islam yang memerintahkan untuk menjaga dan 

memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani. 
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2. Firman Allah, antara lain, QS. Al-Ma'idah f 5]: 88 dan An

Nahl [16): 114 yang memerintahkan untuk memakan dan 

menggunakan yang halal; QS. Al-Baqarah [2]: 188, dan 

An-Nisa [4]: 29 yang melarang memakan dan menggunakan 

harta orang dengan cara yang tidak benar (bathil), serta QS. 

Al-Maidah [5]: 90-91 yang melarang perjudian. 

3. Pendapat para Ulama Fikih ten tang tata cara pemberian

hadiah yang dibenarkan oleh hukum Islam yang termaktub 

dalam sejumlah kitab fikih. 

4. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama

Indonesia periode 1995-2000. 

5. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
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Dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG 

PEDOMAN PENGGALIAN DAN PENGHIMPUNAN DANA 

DARI MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS 

OLAHRAGA NASIONAL 

Pertama: Ketentuan Umum 

1. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat hendaknya benar-benar

dimaksudkan untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan kepentingan 

umum (masalah 'ammah), dalam hal ini peningkatan kualitas olahraga nasional 

dan dilakukan dengan cara- cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

2. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat tidak boleh dipaksakan

dan tidak pula memberatkan masyarakat. 

3. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan melalui penjualan

kupon olahraga yang dapat digunakan untuk menonton suatu pertandingan olahraga 

4. Pertandingan olahraga yang dapat ditonton dengan kupon tersebut harus sudah

ditetapkan jadwalnya dengan jelas, baik jenis, waktu maupun tempatnya ketika 

kupon dijual kepada masyarakat. 

5. Harga kupon disesuaikan dengan kondisi ekonomi rata-rata masyarakat di

mana kupon dijual. 

6. Jika kupon tersebut berhadiah, nilai hadiah tidak boleh berlebihan sehingga

dapat menimbulkan daya tarik luar biasa (ighra') untuk membeli kupon yang 

menyebabkan orang mengesampingkan keperluan utamanya karena semata

mata mengharapkan hadiah. 

7. Standar "tidak berlebihan" tersebut dapat didiskusikan lebih jauh dengan

berbagai pihak dalam masyarakat. 

8. Untuk menghindari adanya unsur judi (maisir), secara langsung ataupun tidak

lansung, dalam penentuan pemenang hadiah perlu dihindari cara-cara yang 

dapat menimbulkan untung-untungan semisal penggunaan dan pemutaran 

angka/ nomor, penarikan undian dan pengumuman pemenang. 

9. Tata cara pemberian hadiah kepada pembeli kupon agar dibenarkan secara

hukum Islam dan terhindar dari riba harus melalui cara dan prosedur 

sebagaimana diatur pada bagian kedua keputusan ini. 
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l 0. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyimpangan, manipulasi, korupsi

dan berbagai tindakan penyelewengan lain dalam pelaksanaan program ini, 

penyelenggaraan dan pelaksanaannya perlu diawasi oleh suatu lembaga pengawas 

yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain: akuntan publik, DPR, 

YLKI dan sebagainya. 

11. Pembagian/pemanfaatan hasil penjualan kupon harus bertitik tolak dari tujuan

diadakannya program ini. Dalam ketentuan hukum muamalah, penggunaan/ 

pemanfaatan hasil suatu usaha hanya dibolehkan bagi pemilik modal, pengelola 

('amil) serta biaya operasional (mu'nah). Bertitik tolak dari tujuan tersebut, 

pemanfaatan uang hasil penjualan kupon bagi kepentingan dimaksud, yakni 

peningkatan kualitas olahraga nasional harus memperoleh porsi paling besar. 

Kedua: Ketentuan Khusus 

I. Dalam melaksanakan program penggalian dan penghimpunan dana dari

masyarakat untuk tujuan sebagaimana di atas serta agar program tersebut 

terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dan cara-cara yang tidak sejalan 

dengan hukum Islam, perlu dibentuk beberapa lembaga (badan) otonom yang 

masing-masing mempunyai tugas berbeda. 

2. Lembaga-lembaga otonom dan tugas- tugasnya tersebut adalah sebagai berikut:
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a. Lembaga bidang usaha dana

Lembaga ini bertugas untuk menggali dan menghimpun dana serta 

menyiapkan segala sarana dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan program. Dana yang terkumpul, oleh Lembaga ini 

kemudian disampaikan kepada lembaga pengelola. 

b. Lembaga bidang pengelolaan dana

Lembaga kedua bertugas untuk mengelola dana terhimpun. Di antara 

tugas dan wewenangnya adalah menangani pengeluaran biaya operasional 

dan menyalurkan dana bersih sesuai dengan tujuan diadakannya program 

ini. Pengelola dana tersebut harus memperhatikan ketentuan sebagaimana 

termaktub dalam Ketentuan Umum nomor 1 I. 

c. Lembaga bidang pengawasan

Lembaga ketiga ini mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan program, 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Umum nomor 11 dan mengatasi 

sengketa yang mungkin terjadi. 

3. Untuk menjamin pelaksanaan program dengan baik dan menghindarkan

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, harus dibuat suatu ketentuan/ 

perjanjian yang mengatur tugas dan wewenang masing-masing lembaga, serta 

hubungan kerja antara satu lembaga dengan lembaga lain dan/atau pihak- pihak 

terkait lainnya. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata di kemudian 

hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 21 Ramadhan 1419 H 

9 Januari 1999 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

PROF. KH. Ibrahim Rosen, LML Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
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RISYWAH (SUAP), GHULUL (KORUPSI), DAN 

HADIAH KEPADA PEJABAT 

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 

tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang 

Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat, setelah : 

MENIMBANG : 1. bahwa pengertian risywah dan status hukumnya, hukum 

korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau 

pejabat menerima hadiah dari masyarakat, kini banyak 

dipertanyakan kembali oleh masyarakat; 

2. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk

menetapkan fatwa tentang hukum masalah dimaksud. 

MEMPERHATIKAN 

1. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang masalah

pengertian risywah dan status hukumnya, hukum korupsi, 

dan pemberian hadiah kepada pejabat atau pejabat menerima 

hadiah dari masyarakat yang dikaitkan dengan penegakan 

pemerintahan/manajemen yang bersih dan sehat; 

2. Pendapat dan saran-saran peserta sidang/Munas.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 
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"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) 
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya 
kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain 
itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" 
(QS. Al-Baqarah [2]: 188) 

{n . w1) 11..J1.. • b: · t:-,i-·f ,· :�, ,, ,·tr-. ·.ii,, .�1�
• " ••. ir, . : � r Y � "' J .,..,. ,:;t, 'tit "l! 

"Hai orang yang beriman! J anganlah kami saling memakan 
harta sesamamu dengan ja-lan yang batil ... " (QS. An-Nisa'

[4]: 29) 

{' '\ ' : �lr,1> Jl) ��I rY-� � ;:.it JU,; ;;:, •.. 
Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta 

rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang 
membawa apa yang dikhianatkannya itu .. . " ( QS. Ali 'Imran

[3]: 161). 

2. Hadis-hadis Nabi dan atsar menegaskan, antara lain:

IS Jill .w-: � .: · \.w1 ;;i;._; u,.1.,c ·1::::<.1 :l:,· j;,, :iii i·� .iJ1 J '. �f .a• " _xt_/��• • � I J,. -.s-', J-"_) 

<.>� �� �(:, �( � _) �� tiif j Jill J_ ��f liiJ � Iii J.!1 J;.�

�\ J:,, Ji:,-,,:,:; �tr...i, � � ;.L:, � ai1 J:.,, �, J;.:i rlJ � u rr ::.i.r
Iii' 'Ci'�. ', Iii J' '.,; 8D ;i, :;• : i,.WI J' IS ci .'..;.; i;.f .JIJ '; :j;.f " I.'.., J�.X y..,t ., • • y• ' ' I'"" Y' ;
IJ ,..G .i:;.;:, ',, .J1·= IJ ·( j ,., ·, .. ·10:, lJ , . .J..:.:.; ':,,;.i tiif. I, ..,;.f.... , er'-' i..fo. _,. r ... -4,, .r r-" . ., •.. • •. c/. �i..fo. 

;Ii-, j..., :i.;, 1· • .:il.S' '.), � i:o .i...:..; ..;.t.:;;i, •U..., :i.;, t.i1 � 1::. • <�( 'ir: 
.) /:,. '"" � ,.,, �,,,, ��., � .. ,, ..... tJ:"': "� �# �r-,, � ·" 1 Jw '. ,,. · .. ,,., ,:. i.;, ·G ·- '\S' ·1· •,·•, ,·.1 ,· •. i.;, ••·• •• '\S' ·1· � y. ..;...AJ.i .w fr...,.,:• · • ___, '\-' .)r...,., "'"'• · •r1 ___, ..,:.,

..i.::.;. 1 J. \.i ,•i ·, -.••,, J.\ '1:.'.:i Lf1 ;:i.; . ;,. j;,, :iii .iJ ', , , . ;, ';,. y. �:-P :r- '. -�J.. _1,.,rJC;Ji'"" 
''-.fo;l>..JI olJJ) o .,Li ;.L:, � :.U1 J:.,, :;ii � r-';0 J. '..;j _j, .!JJ,1 � :_.;:,

(�1.:.,,., -:,;ts" ._j,.,f ._,.,� 'JJjj\J .)L.:_�I ._,.,t.:,' 
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.llli ;J:..· ,j;:. :Ji1 i· A , "11 J.1 �� JWL :� li�I i;,_ ;-U1 • �· d1
� \ ., .. ,J- '$; : . : . .r .) .:.r: J ... 

� J :.:_,� llil �J � :Ji1 fa �I :J Jlli J ::_;fA( �,L> �f'>J �t;; ii.,, 

y,., � � ,J:..) � :Ji1 fa �I fiJ � l) ti ::.t;)[ '5� � �() �( 

(Jt....JI \;I.us f,l ,oJ\..)'1 ,:.,,'ft.J, � y � ,IJJ) Jt.;£ ;,!-;;h-

_LJ•• __,(ii •• Jli...G-.i1 •••"''ii-• ·1"1\•'.<, ,j;:.:iJ, i•A.Ji1'1 , •_j .. ✓ .. �J '. ,,I; ..,r-'r"' J � .T ('"'-"),. ,J- • ...,_,_,) � .c
, 

iJ}. j �:h" � } jt.i � ;I:, i'.l;;h- .:.l, ��:, .,;.:., J Ji,
.,;.:., J Ji1 i y �)I j � �( y ��11:U. �)� '.i.i:, �- �.:..;. 

�) � tiJ1 fa j1 y �f j ) y � }�) �J � �I fa '._s?1 y
; Ji1 .LJ • · � r ::...,.;.;.. J' : •. ;.; .. :11 .LJ • • Ji1 :i.:s- � ·Jli ;.,._,,_; u· �- . . . ✓ :./, .. )"1 ':-' / • . J • . . J V . J 

y c;l.. ?' ,IJJ) �f:, yt;il ii.,, J �;;. .:;..,;..f �J � �I j,, :;i1 y -'?
( .1il J J-' J ✓ rl(,.. '/I ,;:,;}, :./,( 

:1!1 � �:, 4,. tii1 J,, ;1)1 J;.) Jli .e 
(�;;. :./,(:;. ;,,.,_J '/IJ •"'-'--> .J .,\.,I'\ 

�
?
�:, '� j;:, ;Jt:;, �Li·�� f,;:...i, ��� �f ti;-;.:...:. ;1 ;- �)� .f 

'. it11 :..;G.. 1�, .ic;· � •., •11 · G,.;' ::ir · �t-•· dli � · w, ·. ...,t.:,;,. • · 
i-- '." J., .Y"..rt'._ . ,_,.. L y� _:.r:, ·,✓ 

.(,;'/1 .:,r. 'i :.,4-J1) 

3. Kaidah Fikih :

.:)�! r? :�f r?i; 
Sesuatu yang haram me ngambilnya haram pula 

memberikannya. 

! ' 
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MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA 

INDONESIA TENTANG RISYWAH (SUAP) GHULUL 

(KORUPSI) DAN HADIAH KEPADA PEJABAT 

Pertama : Pengertian 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

l. Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang
lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil 
(tidak benar menurut syari'ah) atau membatilkan perbuatan yang hak. 

( :.;.ii � ji Jl,d �G. �;:.)) . Pemberi disebut rasyi; penerima disebut murtasyi; 
dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy (Ibn al-Atsir, al

Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar, II, h. 226). 

2. Suap, uang pelicin, money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan
sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau 
membatilkan perbuatan yang hak. 

3. Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/ a tau
masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat 
di lingkungan pemerintahan maupun lainnya. 

4. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya
dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. 

Kedua : Hukum 

1. Memberikan risywah dan menerimanya hukumnya adalah haram.

2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.

3. Memberikan hadiah kepada pejabat:

a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut
memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal ( tidak 
haram), demikian juga menerimanya; 

b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut
memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan: 

I) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada
urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut 
tidak haram; 
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2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara),

maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan 

bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud 

bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya); 

3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik

sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu 

tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) 

bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram 

menerimanya. 

Ketiga : Seruan 

Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat 

dalam praktik hal-hal tersebut. 

Keempat: Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk 

menyebarluaskan fatwa ini. 
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Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H 

29 Juli 2000 M 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Umum Sekretaris Umum 

ttd ttd 

K.H. M.A. Sabal Mahfudh Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin 



BIAS GENDER 

FATWA 

MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR: 8/MUNAS VI/MUI/2000 

Tentang 

BIAS Gender

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 

tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang 

bias gender, setelah 

MENIMBANG : 1. bahwa masih banyak berkembang pandangan di kalangan 

masyarakat yang mempersoalkan perbedaan gender, padahal 

masalah tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an maupun 

Hadis Nabi SAW; 

2. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan

fatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan gender untuk 

dipedomani masyarakat luas. 

MEMPERHATIKAN : 

Pendapat dan saran-sarang peserta sidang/Munas. 

MENGINGAT: 1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesetaraan 

gender dan batas-batasnya. 

2. Hadis-hadis yang menjelaskan masalah tersebut.

3. Pendapat para ulama tentang masalah tersebut.
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MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FAT WA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA 

INDONESIA TENTANG BIAS JENDER 

1. Mewajibkan kepada umat Islam untuk memahami masalah gender sesuai dengan

ajaran Islam. 

2. Mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk segera merumuskan

ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah gender sehingga tidak timbul 

pandangan yang tidak proporsional (bias) dalam masalah ini. 

3. Mewajibkan kepada para ulama untuk melakukan kajian-kajian tentang masalah

gender dengan penafsiran yang jujur. 

4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk 

menyebarluaskan fatwa ini. 
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Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H 

28 Juli 2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Komisi C (Fatwa) 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

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



ABORSI (I) 

FATWA 

MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR: 1/MUNAS VI/MUI/2000 

Tentang 

ABORSI 

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 

tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang 

aborsi, setelah : 

MENIMBANG : 1. bahwa akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat 

timbul pro dan kontra tentang hukum melakukan aborsi 

( ✓4"")'1 ) , yaitu pengguguran kandungan (janin) tanpa

alasan medis, sebelum nafkhur ruh (peniupan ruh), sehingga 

mereka mempertanyakan kembali tentang masalah tersebut; 

2. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk

menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan 

pedoman. 

MENGINGAT : I. Firman Allah SWT tentang proses kejadian manusia, antara 

lain: 
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"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari 

saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati 

itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh 

(rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal 

darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, 

dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu 

tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kamudian 

Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha 

sucilah Allah, Pencipta Yang Palingbaik" ( QS. Al-Mukminun 

[23]: 12-14) 

• ,,, , ... I , ,. ... • .. • , M ./- ;..: � �;..: ;..i..: ./- � ';'Xj J rs'� vr �I :X � ,j �.:>!�\.\'JI �l\i 
., • , > ,,, 

f 
.,, , 

l.♦ • ,. ,, • ,,_, ,, "" ' '.)I..J,.•<!._•I•• .,, 1::....Jl•t:J'� b-' -i,I ,•.1-•<1-.•-�ui;.,; •·-ui;,_;.� 
, r-./"'r'..s-"'f"" , r J �fi'Jr.:r-,-,,, ,f"'J, • , f • • 

r5".w. 1)1.;:!;..: 
"Hai manusia! Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan 

(dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah 

menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, 

kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal 

daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, 

agar Kami jelaskan kepada kamu, dan Kami tetapkan dalam 

rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah 

ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, 

kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah pada 

kedewasaan ... " (QS. Al-Hajj [22]: 5) 

2. Hadis-hadis Nabi tentang proses kejadian manusia dan

waktu peniupan ruh (najkh al-ruh) kepadanya, 
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,, :;:_.;. �\ � � �J.; �J 

� '.,.s' .;;._f ,,j:.,_ j( '._; ,'.WI �)Ca.JI,_;.,, ;.i.:.,', 
L. � \ ,, ..,.......-- ,,,. ,, J·_.,; l ✓ 

3. Janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan yang

harus dihormati (hayah muhtaramah); menggugurkannya 
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berarti menghentikan {menghilangkan) kehidupan yang 

telah ada; dan ini hukumnya haram, berdasarkan sejumlah 

dalil, antara lain: 

Firman Allah SWT: 

� 4
,. ,. 'J,;, (I J:f,A _. ""_, ,;:_, '"i',S:A• 'J "" "' -" 

l�J) �½ \lj -.lll 1'_;>- -s}I �I l_,lii:i \lj 

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) 

yang benar ... " (QS. Al-Isra' [17]: 33) 

4. Pendapat fuqaha' tentang hukum aborsi sebelum nafkhi

ar-ruh sebagai berikut (lihat, a.I. Bayan li-an-Nas min al

Azhar asy-Syarif, juz II, h. 256). Pertama, boleh (mubah) 

secara mutlak (tanpa harus ada alasan medis) menurut 

ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, sebagian ulama 

Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. Kedua, 

mubah karena ada alasan medis ('uzur) clan makruh jika 

tanpa 'uzur menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama 

Syafi'i. Ketiga, makruh secara mutlak menurut sebagian 

ulama Maliki. Keempat, haram menurut pendapat mu'tamad 

ulama Maliki. 

5. Menurut ulama, jika orang sedang ihram memecahkan telur

binatang buruan (bidh ash-shayd), ia hams menggantinya; 

6. Menurut Imam Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i,

jika nuthfah (sperma) telah bercampur (ikhtilath) dengan 

ovum dan siap menerima kehidupan ( ,l)-: J ,,..i ,u...;:_i) , maka 

merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah}; ini 

berarti haram melakukannya. 

7. Membolehkan aborsi sebelum nafkh al-ruh dapat

menimbulkan banyak dampak negatif, di samping dampak 

positi£ Kaidah Fiqhiyah: 

--'WI ._.i;,. ,,._ .- :, .i-u:J1 '•; ►" ,· u-F-- JJ 

Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari 

pada mendatangkan kemaslahatan. 
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8. Kaidah Fikih:

' . ' 

• 1"•_t:..�� tj > • l ,,.,. >'-...l,
� ;.,-- � •;J.r-

Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang di larang 

( diharamkan ). 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FAT WA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA 

INDONESIA TENTANG ABORSI 

l. Mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia, tanggal 28 Oktober 1983

tentang kependudukan, kesehatan, clan pembangunan. 

2. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah nafkh al-ruh hukumnya adalah

haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu. 

3. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum nafkh

al-ruh, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain 

yang dibenarkan oleh syari'ah Islam. 

4. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan

aborsi. 

5. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk

menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H 

29 Juli 2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Pleno, 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

Prof. Dr. Umar Shihab Dr. H.M Din Syamsuddin 
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HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM) 

FATWA 

MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR: 6/MUNAS VI/MUI/2000 

Tentang 

HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM) 

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 
tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang 
Hak-hak Asasi Manusia (HAM), setelah 

MENIMBANG : 1. bahwa secara umum dan substansial Konvensi Internasional 
ten tang Universal Declaration of Human Rights selaras dengan 
tujuan dan nilai-nilai ajaran Islam, yakni melindungi dan 
menjaga hak-hak yang melekat pada setiap manusia untuk 
dapat mempertahankan hidup, harkat, dan martabatnya; 
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2. bahwa HAM tidak berlaku di ruang hampa dan sampai
sekarang belum ada konsensus kesamaan pemahaman 
penafsiran dan penerapan HAM, sehingga masing-masing 
negara dimungkinkan untuk memberikan penafsiran dan 
pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan susila 
serta perundang-undangan yang berlaku; 

3. bahwa pasal-pasal dari Universal Declaration of Human
Rights terkesan sangat mengedepankan hak-hak dan kebe
basan individu dan mengabaikan keseimbangan antara 
hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan 
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individu dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara 
kebebasan dan tanggung jawab; 

4. bahwa adanya beberapa pasal dalam Universal Declaration of
Human Rights yang tidak selaras atau bertentangan dengan 
agama Islam, yakni: 
a. pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan dalam mencari

jodoh, perkawinan dan perceraian; 
b. pasal 18 tentang kebebasan berganti agama;
c. pasal 23 tentang pekerjaan.

5. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan
fatwa tentang batas-batas pelaksanaan HAM. 

6. bahwa negara Indonesia telah ikut menandatangani Deklarasi
Kairo tahun 1996 tentang HAM. 

MEMPERHATIKAN 

1. Ajaran Islam tentang kewajiban mempertahankan lima
kebutuhan primer (?I ..:.,l,AJJ.,.;:.l1) manusia, yakni 
memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan. 

2. Pendapat dan saran-saran peserta sidang/Munas.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT QS. Al-Isra' [17]: 70 tentang manusia 
sebagai makhluk yang mulia; 

"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 

mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk 

yang telah Kami ciptakan". 

2. Firman Allah SWT QS. Al-Anbiya' [21]: 107 tentang misi
Islam sebagai rahmatan lil-'alamin; 

.,, -:,,_ ,,,. /. .,, t 

� � i_;:.J �l -fl,�t-.51 �j 

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam. 
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3. Firman Allah SWT QS. Yunus [10]: 99 tentang larangan

memaksa orang menerima agama Islam; 

� J , ?. 
,,, (. , /, i •J , ••• • - • , 

lf'UI o� c.:,ul ¥ � �j';/1 J � ,:r":J .,!J.;j ;L!. :,Jj 

- • , i , <� ,.-,
�;.. jJy-:...j> 

dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua 

orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu 

(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang

orang yang beriman semuanya? 

4. Firman Allah SWT QS. Al-Ma'idah [5]: 32 tentang asas

universalisme ajaran Islam; 

i: ,,,  ,, 11,,,. ""t- "!tt..- ,,,
,,, 

.. , ,,,,, ,,, .,, 
'� � , Li.JI w,..I 4J� l.Aw,..I . , � �. ., . ...r • • ..:.rA J ., . 

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 

membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia 

telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah 

dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. 

5. Firman Allah SWT QS. Ar-Rahman [55]: 7-9 tentang

keseimbangan dan kejujuran dalam Islam; 

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan 

neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas 

tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan 

adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." 

6. Firman Allah SWT QS. An-Nisa' [4]: 37 tentang larangan

berganti agama dari Islam; 
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;&T 11

,:1: � � -�!L�- ,::_'it ,,,. oT •· ,,t- � _L< � ..fT 
� � ..._;_).r----'..J � ,, ..._r .:.iv :i-' .:.i.� (j..� 

$' J $ ,;.,, ,, ,,, ., .,,.,,,, ... , ,l ... .,, 

� �l..u:- (j..� l:,�lj '""� �

(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain 

berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah 

diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan 

untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. 

7. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 221 dan An-Nisa'

[4]: 22 tentang orang-orang yang tidak boleh dikawini dan 

golongan yang tidak boleh dikawini; 

.. �J.,,,. .,, .,, -,J 

• ,•_t- ,t,· 
. . ..YJ :r;--

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 

mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang

orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 

baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu." 

- ,. - .,, ;(., ,, :s'.,, .. ,,. ,,,. 

� ;L...j l.::.Lj � 0� 

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah 

lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci 

Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." 

8. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 228 tentang

keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan 

istri; 
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�- �<� I) ,, >� "' .it_.,,,, ,,, d "',,. "' ., 

(�i r:.-::- y� .uilj �_;.') � y\.:i--_fj 

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan 

diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka 

• menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, 

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan 

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 

itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para 

wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 

menurut cara yang makruj Akan tetapi para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." 

9. Kaidah ushul fikih :

��I� js. r� �u;_jl ;j� 

"Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada 

mendatangkan kemaslahatan." 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FAT WA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA 

INDONESIA HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM) 

1. Wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia
yang bersifat universal dengan syarat: 
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a. Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta
pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan 
perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing; 

b. Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan:
1) Keseimbangan antara hak individu dan kewajiban individu;
2) Keseimbangan antara hak individu dan dan hak masyarakat,

3) Keseimbangan antara hak kebesan dan tanggung jawab.
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2. Berkenaan dengan pasal 16 ayat 1 & 2 dan pasal 18 Universal Declaration of

Human Rights, umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam, kerena 

kebebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari HAM. 

3. Mewajibkan kepada pemerintah clan umat Islam, terutama tokoh-tokohnya

memasyarakatkan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya clan tata 

susila masyarakat, serta perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. 

4. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

5. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk

menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H 

29 Juli 2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Pleno, 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

Prof. Dr. Umar Shihab Dr. H.M Din Syamsuddin 
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PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) 

KE LUAR NEGERI 

FAT WA 

MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000 

Tentang 

PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI 

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 

tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. clan membahas tentang 

Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri, setelah : 

MENIMBANG : 1. bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga untuk bekerja 

ke luar kota atau ke luar negeri tanpa mahram merupakan 

tindakan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam; 
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2. bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai sekarang

belum ada jaminan perlindungan keamanan clan kehormatan 

perempuan, bahkan justru mendorong timbulnya tindakan 

pelecehan terhadap martabat wanita clan bangsa Indonesia; 

3. bahwa kebutuhan clan keperluan bekerja di luar kota clan

luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk memenuhi 

kebutuhan minimal hidup dan karena keterbatasan lapangan 

kerja di Indonesia; 

4. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan

fatwa tentang pengiriman TKW. 
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MEMPERHATIKAN 

Penclapat clan saran-saran peserta siclang/Munas. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT QS. An-Nur [24]: 31 tentang perempuan 

harus menjaga kehormatannya clan larangan memperlihatkan 

keinclahannya kecuali kepacla mahramnya clan orang tertentu 

saja; 

., ' ,: ,.. ' ,, ., ' ., ,.. ., ' ¢ ., ., ' ,.. ,, -,.. ' ., t 

JI �',>I Cs! JI �',>! Cs! JI�',>! JI � � �l.:2il J I 
,.. 

,.. 
,.. ,.. 

,.. 
,.. ... ,.. 

Y�!'� �:;i J);,i �Ti ��·�2ic.Si: i_:ji�� 
,,,. J ' ., ., ,,, .t:::!!I - .,,, ,.. � J ., ,,., ,:_, ., .. .,,, ' �";4 0',.r,a-?. 'jj �qt�'/,-'·� IJ� _;.l J�I J4JI JI 

,.. .,,  ., ,.. 
,.. ,.. 

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah 

mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 

tampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan 

kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan 

perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, 

atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau 

putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki 

mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra

putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, 

atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan 

laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) 

atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. 

dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu 

sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya 

kamu beruntung." 

431 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

432 

2. Hadis Nabi SAW : 

• I
f. 

• ,, I • f #- • I .,, 

l,,>.Jbr..,JI olJ;) r� Ii? � 'y! ,(,:JI )\.'..J 'yJ r� j., �J 'y! :(;� �� o�'y 
(�) 

Seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang 
perempuan kecuali disertai mahramnya dan perempuan tidak 
boleh bepergian kecuali bersama mahramnya. (HR. Bukhari

dan Muslim); 

·f i;,:f ,-:.:-:.- �11:'.IPt:..ai 1t1 iFi �•(": ,,-:.- ··c.J �f •'11 ·-i" .111!.� • 1 ,f"'y •,-�'1" J1 ...-J , r ,.,.. r- � .J::" r.,.." ... .:.r:Ji , r ,.r,-s , , 
(.L. I )t"..!.-" :,i ,f1:�f•f 1��1•f 1:!._".r-. ).) --r.f"'J'.,:," ..... " �-J ......-J.)

Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari 
Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari 
atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau 
mahramnya. (HR. Muslim);

(�1..t i:t-1 J �I J t5"l:j..l J �l..t olJJ) 1':# �J J'_;;, � 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" 
{HR Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Majah) 

3. Kaidah Fikih:

�WI� Js. t� �u:.!1 ;j� 
"Menolak/menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari 
pada mendatangkan kemaslahatan." 

4. Kaidah Fikih:

I • I II .,., > , • .J. ., 

.9IJ�I � oJJ';,:oJI'., ,f,j�I �;- Jf (,jf"•;11 bi-b.JI 

"Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati 
darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang 
dilarang (diharamkan); 
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MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FAT WA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA 

INDONESIA TENTANG PENGIRIMAN TENAGA KERJA 

WANITA (TKW) KE LUAR NEGERI 

1. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke

luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau 

lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (niswah tsiqah). 

2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah tsiqah, hukumnya haram,

kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan 

secara syar'iy, qanuniy, clan 'adiy, serta dapat menjamin keamanan clan 

kehormatan tenaga kerja wanita. 

3. Hukum haram berlaku pula kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan

yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW seperti dimaksud 

angka 2; demikian juga pihak yang menerimanya. 

4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga clan pihak terkait lainnya dalam

pengiriman TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan 

TKW; serta membentuk kelompok/lembaga perlindungan hukum atau kelompok 

niswah tsiqah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin 

dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW. 

5. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk

menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H 

29 Juli 2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Komisi C (Fatwa) 

Ketua Sekretaris 

ttd ttd 

Prof. Dr. Umar Shihab Dr. H.M Din Syamsuddin 
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PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI 

FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA IND ONESIA 

Nomor 287 Tahun 2001 

Tentang 

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah 

MENIMBANG: 1. bahwa pornografi dan pornoaksi serta hal-hal lain yang 

sejenis akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas dan 

tersiar secara luas di tengah-tengah masyarakat, baik melalui 

media cetak dan elektronik, media komunikasi modern, 

maupun dalam bentuk perbuatan nyata; 
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2. bahwa dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah

menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam 

khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, terutama 

generasi muda, baik terhadap perilaku, moral (akhlak), 

maupun terhadap sendi-sendi serta tatanan keluarga dan 

masyarakat beradab, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, 

kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah, aborsi, penyakit 

kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang, 

dan sebagainya; 

3. bahwa membiarkan pornografi dan pornoaksi serta hal-hal

lain yang sejenis terus berkembang dapat berakibat pada 

kehancuran bangsa; dan karena itu, perlu segera dilakukan 

upaya penghentiannya melalui tindakan konkret, antara 
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lain, dengan penetapan peraturan perundang-undangan 

yang memuat ancaman hukuman yang tegas dan berat; 

4. bahwa sebagian besar umat Islam dan bangsa Indonesia,

baik masyarakat umum maupun para penyelenggara negara, 

dianggap belum memberikan perhatian maksimal dan belum 

mengetahui secara tepat pandangan ajaran Islam terhadap 

pornografi dan pornoaksi serta hal-hal terkait lainnya; 

5. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan 

fatwa tentang pornografi dan pornoaksi. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT : 

(,. y :�,,,...�1) � ;e,J �\i c:,\S" ;,,� ,.Jj, ,;); �J

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina 

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang 

buruk" (QS. Al-Isra' [17]: 32) 

2. Firman Allah SWT :

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 

'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara 

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi 

mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

mereka perbuat'. Katakanlah kepada wanita yang beriman: 

'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara 

kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 

perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan 

hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan 

janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami 
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mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau 

putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau 

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara 

laki-laki mereka, atau · putra-putra saudara perempuan 

mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang 

mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang 

belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka 

memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, 

hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung'." ( QS. 

An-Nur (24]: 30-31); 

3. Firman Allah SWT :

�f j>f �� •�� � � �� �µ1 ��J ��J �IJj� Ji �I lft� {i 

( 0 � ;yl;--�I) �J I�� llil 01S°J •��): ,ii j;; 

"Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: 'Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. 

Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 

karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. al-Ahzab {33]: 59). 

4. Firman Allah SWT :

:,-'�I �:U- all �! all 1)1:, �IJ�IJ t�I ,fa 1_/Ji:;J �J ��IJ �I ,fa 1_/Ji:;JJ ... 
• ( O :o.UUI) 

': .. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) keba

jikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. Al-Ma'idah 

[5]: 2) 

5. Hadis-hadis tentang larangan berpakaian tembus pandang,

erotis, sensual, dan sejenisnya, clan berperilaku tertentu, serta 

hadis tentang larangan berduaan antara laki-laki dengan 

perempuan bukan mahram, antara lain: 
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,,. , , , " .. ,. • • :J , , .. ,. 

f A• f 
, 

f , ,•✓ ;-, •• : c us, m1 rA ..u1 J ' , ·w- :Ju ..;;,e, ;li, .:, " .. • ..;;,e, . ·1 . ,-- "'dH r-J ,. .s- , ,,... ) I/, �) � .;,i .;t'
-±- .•,::. :.i'.!1 j,A Ji, J' '' l -J�, ih d'" <� / i<i1 i:;.J �1:af I!.. :.:.JI.S"·r-J,..... .s-, ,,...) ,.,, ,.;../' "T'� � • , , 
U!I j.. �I J;.;,.) J� ,i;,f;.1 Gf .,:.S- ,�I J;.; Ii:� !l�I � � � � 

� .u-f olJ;) �� � � �f �b<-f J� if'>lf, \:p.f J;.;,.:j� �:; :rLJ 4"

: r,l; ,.111 J
,,...; ..,.- .J,ij .:,i 4,,t...f ..:..,, ..... :y'-! 1;t....,.;':i1 .i:..... :y!S' , • .i:..... 

('(VAV 

"Dari lbnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, 

berkata: Rasulullah memberikan kepadaku qubthiyah katsifah 

(jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) 

yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan 

kepada istriku. Maka, Rasul bertanya kepadaku: 'Mengapa 

engkau tidak memakai qubthiyah?' Saya menjawab: 'wahai 

Rasul! Saya berikan kepada isteriku.' Rasul bersabda kepadaku: 

'Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya. 

Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk 

tubuhnya'.'' (HR. Ahmad dalam Musnad-nya, kitab Musnad 

al-Anshar, bab Hadis Usamah bin Zaid, nomor 20787) 

, , • . , ,, " ., , ,. f 
, ,, t=:jJ �� ,_fa �:;I � � � :.:_.i.;..� :�Ii 4il �I if � </-, ; � if

• • _,,. ,.,, • ,-.:- <°' ' ,-:. ••• , • • •' .,, • ' •' ,�- :c- .•1-:. ... , l'A \ ,,,. .. , ""' ,. .  ,, - .. - - :;....,. )� �., � ..... .::.o...tJ 'Jo!J )� � ,s-J 'r-J,.......,., .s- :· 
(' t Y. :r.i; ,y\.,!ll IJ' ._,J �L...l.l •�1.,, :._,.,'-! 'C:"l,,. :._,.,IS' ,l\. _,.I.I� ..!,.lJI.,, olJ;) 

"Dari 'Alqamah bin Abi 'Alqamah, dari ibunya, bahwa ia 

berka-ta: 'Hafshah binti Abdurrahman masuk ke dalam rumah 

A'isyah istri Nabi, dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang 

tipis, lalu A'isyah menyobeknya dan mengenakan padanya 

tutup kepala yang tebal'.'' (HR. Malik dalam al-Muwaththa, 

kitab Jami', bah Ma Yukrahu li-al-Nisa' Lubsuhu min al

Tsiyab, nomor 1420) 

437 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

438 

''Abdullah bin Yazid bercerita kepada kami, Abdullah bin 

'Ayyasy bin 'Abbas al-Qitbani bercerita kepada kami; ia 

berkata: Saya mendengar ayahku berkata: Saya mendengar 

'Isa bin Hilal al-Shadafi dan Abu Abdurrahman al-Hubuli 

berkata: Kami mendengar Abdullah bin 'Amr berkata: Saya 

mendengar Rasulullah bersabda: 'Kelak di akhir umatku 

(akhir zaman) akan ada sejumlah laki-laki yang menaiki 

pelana mirip seperti tokoh; mereka turun (singgah) di pintu

pintu masjid; (akan tetapi) istri mereka berpakaian (seperti) 

telanjang; kepala laki-laki tersebut dibalut serban besar, mirip 

punuk unta berleher panjang yang kurus. Kutuklah istri 

mereka tersebut, sebab mereka adalah perempuan terkutuk. 

Seandainya di belakang kamu ada umat lain, tentu istrimu 

meniru istri mereka sebagaimana istri-istri umat sebelum 

kamu menirumu'." (HR. Ahmad dalam Musnad-nya, kitab 
Musnad al-Muktsirin min asl-Shahabah, bab Musnad 
'Abdillah bin 'Amr bin al-'Ash, nomor 6787) 

ti . , ,,. , , . ,,, ,_ . 
fl 

II 1!...' •'.1:.,.;'J •J •' :r,- ,•1:;. �I I' .. • �I' ' ',11'�::;. �I ·' � '1 ',rJ u,- • ""'r-J ,_ IS'""� 1:7' ,u _.... i,Fl"J �. ,;,i ,:/,,. .. .. .. - ,,, ... ,,.,,. - ,,.... • -r • - r 
l.i5' f,'y .j :- ;;,<1 �I J;.; Ii :JW J!,-; rW ,r;..;. �J '1! • :;.1 .i�i::..J 'JJ � :;.� 

vt.,&, .:,ii .y, I/J6..,)1 •'JJ) �-t;1 � � �1 :Ju ,i:,.i;. �f;1 �;:.:, ,:is-:, 
(Yr'\\ :l'"'J ,it-I yl:S"' •r-1-- olJJJ , YVAt ;l'"'J ,..o-JIJ .>\+,l.l ;yl:S"' 

"Dari Ibnu Abbas RA ia  mendengar Nabi SAW 

bersabda: '/anganlah seorang laki-laki berkhalwat (bersunyi

sunyi) dengan seorang perempuan; dan jangan (pula) 

seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai 

mahram(nya).' Seorang laki-laki berdiri lalu berkata: 'Hai 

Rasulullah! Aku tercatat dalam sejumlah ghazwah (perang), 

padahal istriku akan melakukan haji.' Nabi bersabda: 'Pergilah 

berhaji menyertai istrimu!'.'' (HR. Bukhari dari Ibn Abbas, 
kitab al-Jihad wa al-Sayr, nomor 2784; dan Muslim, kitab 
al-Hajji, nomor 2391). 

i,ji ,�;f ;.i il!JI �f � y� :r1-J � mi j, ,!!1 J;.; Jli ;JU i;-_;. 4',f � 
,:::.,� :::.,� :::.,i; � :::.,1• . . 15' :t: .. ;'J 

/ .-l!JI r:. �•.: � ;-i, uUl{S" l.1' . �, ., -: ..,.. , .., � J':-' -:- 7 ..,.. 1 ·. 
• •-•Ii,-:::.._'.�,-.,-:::.._'.�- -�- ;!'- r1�i!,.--� ., .. ,:, . •<1 - • ,,_.,,.,,,:r, Jwr- ._..-: u� ,._..-: u� •J..., �.>.,.,�....,��I.) lft"'J'cJ

..::.,lt.,WI ..::.,t:-,1.>JI JWI ;y\i , ... )IJ fll ;y\.:S"' •r-1-- olJJ) IJS'j 11s' i� 
.( r '\ V \ :I'"' 

J ,..::.,'.)l,,.J.I ..::.,�UI 
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"Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
'Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku
lihat: (1) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti
ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan
(2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang,
berjalan lenggak lenggok, menggoda!memikat, kepala mereka
bersanggul besar dibalut laksana punuk unta; mereka ini tidak
akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium harumnya,
padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian'."
(HR. Muslim). 

6. Hadis Nabi SAW tentang aurat perempuan : 

� :i'.J1 J... �I J;.; .)s. ::J;..; .h <./,f � ;i::_.f ;f � :i'.J1 �J �\.I>� 
.. , .,, ✓ • , f .. .,, " .. - 4 • , 

,-: 
.. .. -"! ,.C Ii :JliJ '�J �WI� ,'JI J,:.; � ;j,Jli ,�li
;' 

yQ 4#J '�J
. •IJ;) � ;fJ J! ;U.t, d�J U. �! � .s'J. �f � rl �I � I�! i�;jl 

(\" o A. :ri; ,"F,ij ,:r of)l ,..,J..; 1...j ..,..1.i .._,.1,.1.11 ..,..l:S" ,� ,) ;, JI;, .,i1
"(Diriwayatkan) dari 'A'isyah RA bahwa Asma' binti Abu
Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah SAW mengenakan
pakaian tipis; maka Rasulullah SAW berpaling dari (arah)
nya dan bersabda, 'Hai Asma'! Seorang perempuan, jika telah
sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh dilihat dari
tubuhnya kecuali ini dan ini.'' Beliau menunjuk muka dan
kedua telapak tangannya." (HR. Abu Dawud)

7. Qa'idah ushul al-fiqh sadd al-zari'ah (� J..i.ll ..l.,,) , yang

menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan 

terjadinya perbuatan haram adalah haram. 

8. Kaidah fikih:

-��1 7.i;.. Js. r� M�1 ;:,�

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan
maslahat.

Bahaya harus dihilangkan.

r':r c1:,;j1 J! j;JJ,
Melihat pada (sesuatu) yang haram adalah haram.
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MEMPERHATIKAN: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

,,, . - . ,. 

r(;.. * r1r11 � il:,:;� � 
Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram 

adalah haram. 

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) periode 2000 - 2005. 

Keputusan Munas VI MUI Tahun 2000. 

Pedoman Penetapan Fatwa MUI. 

Hasil rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 5 Mei 2001. 

Hasil rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 12 dan 26 Mei 

2001, dan Rabu, 22 Agustus 2001. 

Dengan memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT, 

MEMUT USKAN 

MENETAPKAN : FATWA T ENTANG PORNO GRAFI DAN PORNOAKSI

Pertama : Hukum

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis,

baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, 

baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu 

birahi adalah haram. 

2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang

dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun 

divisualisasikan adalah haram. 

3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.

4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan

pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri 

sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual 

adalah haram. 

5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau meperlihatkan

gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian 

ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau 

gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram. 
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6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan

yang bukan mahramnya, clan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati clan 

atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar penikahan adalah haram. 

7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar clan lutut bagi laki-laki

clan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, clan telapak kaki bagi perempuan, 

adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i. 

8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk

tubuh adalah haram. 

9. Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong

terjadinya hubungan seksual di luar penikahan atau perbuatan sebagimana 

dimaksud angka 6 adalah haram. 

I 0. Membantu dengan segala bentuknya clan atau membiarkan tanpa pengingkaran 

perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram. 

11. Memperoleh uang, manfaat, clan atau fasilitas dari perbuatan - perbuatan yang

diharamkan di atas adalah haram. 

Kedua : Rekomendasi

1. Mendesak kepada semua pihak, terutama produser, penerbit, clan pimpinan

media, baik cetak maupun elektronika, agar segera menghentikan segala bentuk 

aktifitas yang diharamkan sebagaimana dimaksud oleh fatwa ini. 

2. Mendesak kepada semua penyelenggara negara, agar segera:

a. menetapkan peraturan perundang-undangan yang memperha-tikan dengan

sungguh-sungguh isi fatwa ini disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi 

sebagai zawajir dan mawani' (membuat pelaku menjadi jera clan orang 

yang belum melakukan menjadi takut melakukannya); 

b. melarang clan menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud

fatwa ini serta tidak memberikan izin terhadap penyelengaraan dan 

penyebarannya; 

c. tidak menjadikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini

sebagai sumber pendapatan. 

3. Mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta secara aktif dan

arif menghentikan segala bentuk perbuatan haram dimaksud fatwa ini. 

4. Mendesak kepada penegak hukum, sebelum rekomendasi nomor 1, 2 dan 3

dalam fatwa ini terlaksana, agar menindak dengan tegas semua pelaku perbuatan 

haram dimaksud fatwa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
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Ketiga : Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah clan disempurnakan sebagaimana 

mestinya. 

2. Agar semua lapisan masyarakat clan setiap pihak yang terkait mengetahui fatwa

ini, mengharap kepada semua pihak untuk menyebarluaskannya. 
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Ketua 
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Ditetapkan: Jakarta, 03 lumadil Akhir 1422 H 

22 Agustus 2001 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

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



WAKAF UANG 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Tentang 

WAKAFUANG 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah : 

MENIMBANG : 1. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian 

wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah: 

�·• ·- C ...:," - 1� cl'··...:,'-�,���•;� -- 'U:l"i �<·' Jt:;' "
,.J"'Y�- '.r'"-'<.r----J�, .r"-' ► -�-; ,�C:�t.. -� � • ..r->"

(
<F-

_r!.JIJ ,)-')I) 

yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa 

lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan 

hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu 

yang mubah (tidak haram) yang ada;' (al-Ramli, Nihayah 

al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar al-Fikr, 1984], 

juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, 

[Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376); 

atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 
kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat 

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" 

dan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau 

tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya 

sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam'' (Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia, Bukuk III, Bab I, Pasal 215, (1) 

dan (4)); 
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sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum 

wakaf uang ( waqf al-nuqud, cash wakaj) adalah tidak sah; 

2. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan

kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain; 

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

memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf 

uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 

444 

. .  .,, , .. , , . , ,. (°' 'I' :.:,I� J1) � � llil .:,��;}-�I� �J ,.:,��I� � �11_,ll.:f J

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta 

yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Ali Imran [3]: 92) 

2. Firman Allah SWT:

� U� � JS' J �U:.. &- ��µ-�I� J ;..i1;f �� 2-,t�I � 
, , •' • , 

f
"' , - - , -

�.:, ':''y '.ull I'_ ·:�1('.:, ••:•-. .UI �.1.,• I' ill( ,-.�•-�1•· •'·-'ill( 
� r', !:,P:" �l'T.,.. �,:;., . I'"""" C::t-' .,� ..... ,.,-,'-"f_ .,

, �)';.; � �J � :_;:,;:.�J �J � ��f ;..i LS;f �J It, l.,.U.'f 

"Perumpamaan (najkah yang dikeluarkan oleh) orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap 

bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia

Nya) lagi Maha Mengetahui." 

"Orang yang menajkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian 

mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan 

menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti 

(perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan 

mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah [2]: 261-262) 

3. Hadis Nabi SAW:

;� � � �I �t.:.J1i ;::_,� 11� :JU �J � tlJ1 � �I J;.; �f i:ii). '-9,f � 
1 Y' ·" t •r-1-' .1.,J) 4! �� �i:;.. �J jf ·� � � jf '�

::'
i;,. �-.:_.. � ;� =�� �

,�_,b _,,f_, 1Y'O .. \ ,«JUI_, 1 \'I' .. V ,.._u_,JI r.) ,.111 J.,..J ,:.r r��I r.) ,i;�_.,:11_, 

,('l'tH 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, ''Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah 

(pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali 

dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau 

anak shaleh yang mendoakannya" (HR. Muslim, al-Tirmidzi,
al-Nasa'i, dan Abu Daud)

4. Hadis Nabi SAW:
m1 J:.,, �1 r.s't ,� i:..�f yi:,..f 7'u.;J1 � ;.;, �f $ m, �; ;.;, i' �

, �rt���· h , __ i:..•f, ., f i1 Ji1 ,J,, ,� ·'Jw I�;,,,� ,�i'.' �...,..... � r- r-"'": .) � -I,,, ,.,..) 't. ,._ •�i.::....i r-J,. 

;;. � �� :JU ·� �t..J:, �f :- .• ::;. � �� :JU T� �ts ci '� i;,4
� i./J ;r'liJI JJ ._,,-:,jj1 JJ �1:,iii1 J � �t...i:, <�;.,; �:, :.,_;..,; �:, t_ I.'; � t�
.J�;;, � � J�� � j-t �f i:;;I:,:; _fo Cir;._ � ,...:..i1:, �I J1:, �I
• : ...... .,11 "..1.J.,J-11" ,;;b..,11 .,JJ �� .,:r.z,;;. :Jw ,-:-.,,.f":' 

�' � ::1� :Ju

,J ,./»1 J.,.-J � r�'YI ,J "iJ.,. ?'J 1Y' ,II O ,....u_,11 ,ltl.,p _,II •r-1-J I UY' Y 

(Y'Ot, :..,-t.,..-'Yl,J,�Jl,Y'l.i ,....u_,11 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Umar bin al

Khaththab RA memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; 

lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk 

mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah! 

Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya 

peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; 

apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?" Nabi SAW 

menjawab: "/ika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu 

sedekahkan (hasil)-nya. 

Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan
tanah tersebut, ( dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu
tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia 
menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab

(hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan
tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk
memakan dari (basil) tanah itu secara makruf (wajar) dan
memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya
sebagai harta hak milik:'
Rawi berkata, "Saya menceritakan hadis tersebut kepada
Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'tstsilin malan ( tanpa
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menyimpannya sebagai harta hak milikr' (HR. Al-Bukhari, 

Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i). 

5. Hadis Nabi SAW:

• h M• , .i, ·- iiwi �1 -:r�.- � m, i-A • �11 ,,, '
J
u •'

J
u--· . ·1 •. -� i- � <.,r,l,F � , v, •r-J ,. ,.,.... r,p;-:,.r--s- • .r--s-.;.,i .:.I'

:_,+1 :r1=-J � illl � �I JW 14:, �i:.,;1 �f ::.,;} :J .� :)� �f Joi ;G 
(1" O t 'I :t WI ..r:"' y� ,._,..1.,,,-�I .J yl:S' ,,_;WI olJJ) Lfj':;J j::.J i.t,..f 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA ia berkata, Umar RA berkata 
kepada Nabi SAW, "Saya mempunyai seratus saham (tanah, 
kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta 
yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud 
menyedekahkannya." Nabi SAW berkata, "Tahanlah pokoknya 
dan sedekahkan buahnya pada sabilillah." (HR. An-Nasa'i). 

6. Jabir RA berkata:

�I) uiJ ;:...iJ �! i;� 41 � J 411_, � .111 J.... �· �YJ ;"G..'..,,,f � j;.f �G 
(\ OV/A :.).>;JI Y'J 11"V'I/Y :<P_rJI 

"Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki 
kemampuan kecuali berwakaf' (lihat Wahbah al-Zuhaili, al

Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], 

juz VIII, h. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, 

[Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376). 

MEMPERHATIKAN 
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1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan

dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar 

tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya 

disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad, 

Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm,

1997], h. 20-21). 

2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah

al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar

al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang 

dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan 
bi al- 'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud RA.:
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•• • , •• f.,,, • ,, ,;I • ,.. ,,, .;,i .u-1..i......) t, �I� ,ti u;., tj1_; �J � �i � Jfi c...;,. u�I r.Sl_; � 

,(rt ' I\ I"" J 'f;:..:. � ;ill � ..i.....,. y\.i <<il.,,,,.,..oll ,:.r ..:,1pJ.I ......,. yl::S" ,j,.> 

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam 

pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang 

buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah 

pun buruk". 

3. Pendapat sebagian ulama mazhab As-Syafi'i:

�IJ..UIJ >'l.i..1.11 �t �J jly,- �Ull ,), J'_j ji1 i.sJ;J 
, . 

''.Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang 

kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (al-Mawardi, 
al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: 
Dar al-Fikr, 1994], juz IX, h. 379) 

4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada
hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang 
perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan 
(pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, 
dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat 
dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 
4 dan 3 di atas: 1J) �., 4,L,i � 

5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11
Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: 

yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap 

bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan 

tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, 

memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan 

(hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang 

ada." 

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag,
(terakhir) nomor Dt.1.IIl/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 
April 2002. 
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MEMUTUSKAN 

MENE TAPKAN : FATWA TENTANG WAKAF UANG 

Pertama: 

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang 

tunai. 

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).

4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang

dibolehkan secara syar'iy C
:::_

1.,.- J.,....,.) 

5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,

dihibahkan, dan/atau diwariskan. 

Kedua: 

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 28 Shafar 1423 H 

11 Mei 2002 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

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



HAK CIPTA 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor I Tahun 2003 

Tentang 

HAK CIPTA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari 

Sabtu, 14 Zulqa'dah 1423 H/ 18 Januari 2003 M, setelah : 

MENIMBANG : 1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Cipta telah 

sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan 

banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan 

masyarakat; 

2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, ASIRI (Asosiasi

Industri Rekaman Indonesia) mengajukan permohonan 

fatwa kepada MUI; 

3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu

menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai 

Hak Cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan 

pihak-pihak yang memerlukannya. 

MENGINGAT: I. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang 

lain secara batil ( tan pa hak) dan larangan merugikan harta 

maupun hak orang lain, antara lain: 
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' , ' • f • • ' ' , f • r�, , , • • ._;,,l'j:}, •J� .:.,'fa.:., >'1 �Q\.i � �ly- ljo J \I lpk ;;_;�1 l+jt\i, 
(Y � :,.WI)-�::,� �IS" all�� ,�tf l'fof �J ,�

"Hai orang beriman! J anganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah .adalah Maha Penyayang kepadamu"
(QS. An-Nisa' [4]: 29) 

(1 

y-�I �1;f � uj/ I� r�I J� � (�'ff_, J!-Q� � �1;f 1'.,ist �J (2
(' 1111 :o.,.._,11) ���Jr)'�

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,
padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

(' ",. • I - • 11) , • •., .• t.: . ,· '• < ;:,, • , , I "•f , ' .. , I , , •: ;:,, •• _r!,., 4,)1.� t./' J 'J• � fa, J J �":-" <..I"� _,,...,.,..,,, ;J J
"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak
haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi
dengan membuat kerusakan" (QS. As-Syu'ara [26]: 183)

(3 

(Y V � :,_;,11) �J:f1zr �J 0J:!�f � .. . (4

•: .. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"
(QS. Al-Baqarah [2]: 279) 

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara

lain: 
.,,. ,,. " .,,. , ,, -

•� .J 1,f ;6:..:JI olJ;) t:;J� "¾ !l] ;;J �JJ!i ':Ii; :il];; (1

y\.i ,..r-1,i:IIJ _rJ-IJ l'.JJl!J.11,-1.)fJ ._;,l_;:....':/1 .J , Y Y Y Y !""J
(I....) :j .J ,:r J.s, i')l...all 

"Rarang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta
itu) untuk ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan
keluarga (miskin), serahkan kepadaku." (HR. Bukhari)
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:�; ,�\ e"'" U.... Y4 •;,F�_,,:ll •IJ;)••• rlf � �r;.f:; �;i;� �1 (2 
(' '\'I' A 

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram
(mulia, dilindungi) ... " (HR. Tirmizi).

�f ��;;,.: �!'\! � �J �f : JW •r-'-J � all J.;,. J)1 Jy'.', � (3

y\j ,Vlt.,...,.,I ...:.-, J} y\.:S'" ,� ,:J ...,._f •IJ_;) • ,. � � � ;� :;;. 

( 'I' 'V . • •, . . , • • :rt_; , ..,.;i. .;.,i Jr .!.t..uo-

"Rasulullah SAW. menyampaikan khotbah kepada kami;
sabdanya: 'Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit
pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan
hatinya ... "' (HR. Ahmad) 

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain:
Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman 

,.. ,.. ,.. ,.. ,I. .J .. • ,.. ., ,,,_ • 
1"'1\liJ')IJC'''C'�lli;.;..' ,( 1�:11:.1,•.··- ··1·· �,:• • • ,- _;- r--= J � I.S"" r- .__. r" !./, .;� ., � 

(t'\ Vr :rtJ ,�I f.J. y\.i,r-1-- olJJ)
"Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman
atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang
diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling
menzalimi ... " (HR. Muslim) 

,� 4) ($;�I olJ;) ... !�r: �J !��!��I ;.f �r �jl
( Y Y '\ Y 't Uall y�

"Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh
menzalimi dan menghinanya ... " (HR. Bukhari) 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit,
riwayat Ahmad dari Ibnu '.Abbas, dan Malik dari Yahya: 

:./��J )�� 
"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan
tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain."

5. Kaidah fikih:

Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.
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-d�1 � Js. r� �u;:j, ;�; <2
Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan 

maslahat. 

.,. . . ' ,. 

r'r � r,:;..i, � �1ti; JS' (3

Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram 

adalah haram. 

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode

2000-2005. 

7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

MEMPERHATIKAN 
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1. Pendapat ulama tentang ciptaan, hak cipta, hak dan manfaat,

antara lain: 

'<'::"' i, • C :i1 , l.=;'11 1",ff i;.. ;J,_Q(
_, 

�QJ( &cii · .. ,. �· � i1 � 1$ !"'l" C .? ) "\I" i.s- . ,.., _, • •• • -..r: J � 
¥ ,,. ,, ,, ,, , ,o .,. ,. "" ,, ii, ' '°' 

.L.:·,, Ldu1 b-c;. 015'1�1 �(· �,,, .:.it.sulS' 1:,1� ··a.;:-:' J('1 • ·w1· .rt., ' :,..i--i. J-".. � ,.J,. _,,i;..- y (C:f, .,

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan 

Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang 

orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana 

benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam) 

(Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami 

al-Muqaran, [Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], h. 20). 

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta'lif), salah 

satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan: 

��� �d Js- �? j� � ;. :)�1 j;.. �f j:. ;.sf>� 
,,, 0 ,. ., ,,. • ,, J ,, 

•1·.'11 •• 1;. , ' ,,. '; •• ,.,..,, ,.J. ··1s,1 ,.�, u::....::,,,
�.,.... ,j>- ($""' "'-½"'l • Ji.!"" J' :-"'�' � .;; : .r-AI- <c : ., 

t • • ,. "' ;;,1, a o J: 
.�G,1 ;_,.�1

-.1,
/'ll _/;:,,JI,; �-?J ,Wl;'.J \11'.J:J. i�I �I §>t..i.: 

"Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak 

yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar 

qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy 

buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran 

atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa 
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perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan 
dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian 
yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang 
atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta 
menimbulkan kerugian moril yang menimpanya." (Wahbah 

al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al

Fikr al-Mu'ashir, 1998) juz 4, hl 2862). 

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang 

diwarisi: 

.( Y Y ,- :..,.. ,,!Juli ,. ),:-1 ,v.,,}UaJI lils-1) J..,.... _,{ JI.. ,:r ...::,.JI .....i.,... I.. as" ..,:.II 

Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau 
hak. 

2. Penjelasan dari pihak ASIRI dalam rapat Komisi Fatwa pada

tanggal 21 Agustus 2002 dan 21 September 2002/ 14 Rajah 

1423. 

3. Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 23 Nopember

2002 M. !; Sabtu, 7 Zulqaidah 1423 H./11 Januari 2003 M;

dan Sabtu, 14 Zulqaidah 1423 H./18 Januari 2003 M. 

4. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak cipta,

dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 

tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HAK CIPTA 

Pertama : Ketentuan Hukum 

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah
(hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana 

mal (kekayaan). 

2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud

angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. 
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3. Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (al-ma'qud 'alaih),

baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at 

(nonkomersial), serta diwakafkan clan diwarisi. 

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan

kezaliman yang hukumnya adalah haram. 

Kedua : Ketentuan Penutup 

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana 

mestinya. 

2. Agar setiap muslim clan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,

mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 14 Zulqa'dah 1423 H 

18 Januari 2003 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

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



PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA 

TERHADAP IRAK 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 2 Tahun 2003 

Tentang 

PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA 

TERHADAP IRAK 

Majelis Ulama Indonesia, setelah 

MENIMBANG: 1. bahwa penyerangan tentara Amerika Serikat clan sekutunya 

terhadap Irak dilakukan tanpa mendapat persetujuan dan 

mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); 

2. bahwa Irak adalah sebuah negara yang berdaulat clan sah

dan merupakan salah satu anggota PBB; 

3. bahwa penyerangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya

terhadap Irak merupakan tragedi kemanusiaan yang 

menimbulkan korban jiwa dan luka parah ribuan rakyat 

sipil yang tidak berdosa; 

4. bahwa penyerangan tersebut telah menghancur-kan warisan

sejarah dan peradaban dunia, khususnya Islam, serta 

merusak dan menghancurkan tempat ibadah, fasilitas umum, 

sarana pendidikan, pemukiman-pemukiman penduduk, 

sumber daya alam, dan lainnya; 
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5. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia
memandang perlu menetapkan fatwa mengenai status hukum 
penyerangan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat 
Islam khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. 

MENGINGAT : I. Ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain : 
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,,. , . ., ,,. -- f f , . 
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• ·t ; ,; , ,. .I • - ,. .,, 

.:,µ �.iS'j al} � ijf lfoJ t.Ji:..i �') 1fo� I.>� !)�I.:,! ::.Ju 

': .. Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, 
niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan 
penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikianlah pulalah 
yang mereka perbuat." (QS. An-Naml [27]: 34) 

��! � yi-��j <) IJ'', i."JJ 
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi 
sesudah (Allah) memperbaikinya ... (QS. Al-A'raf [7]: 56) 

,11i .I ., \ .I '
f 

.I 
f 

ti ,  ,, ,,,  

• <1 .. ,. • <11.) ..1a1 1..-. · • < .:: - • <r,., 1 hi;..- "'l'Lt" 1,;U,.:. 1 • ·'1 r .r-"" r, , '.:"=; i.J r:- J r,r � J , J !J , Jfi' 

�;J�f � .:,�
Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan 
ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan 
dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui (QS. At-Taubah [9]: 41) 

, , "' ,,. ,. ... ,. ,,. .. .I ,., "' " ,. .. .. • , 

• t:'" ,:!o · <'."< "' • • • _lo\j' • • ' ·• ,i»I • 1q• '"I • I� ' ·tS:)1 (' iJ -""'J � u.,.,... ll r.r> f""".,.,,, J • r-e-.) .;P i)r * i.Jr- .:.,1..t, • y,,,

. �Uall Jr, �� �IJ� � l*I y� ;ll)_it�I 

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi 
kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu 
jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah 
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mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya 

dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka 

di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di 

tempat itu. Jika mereka memerangi kamu ( di tempat itu), 

maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang

orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti ( dari memusuhi 

kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak 

ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata

mata untuk Allah. Jika mereka berhenti ( dari memusuhi 

kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap 

orang-orang yang zalim (QS. Al-Baqarah [2]: 190-193) 

A, tl ., ,, ,  ... .  .... ,,. • , �� J, .:ill <J';.4J I� ..lil ;.:.1 \f=! }" � l.,.r:;J �r;t;..J ciiJ et1� 
, , , 

- • ,,,.., A; -

. >f l$ r .11, (J! 
"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang di

perangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan 

sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong 

mereka itu.39; (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari 

kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali 

karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan 

sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia 

dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara

biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang 

Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut 

nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang 

menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar 

Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (QS. Al-Hajj [22]: 39-40) 

2. Hadis-hadis yang memerintahkan jihad, antara lain :

Dari Ibnu Umar RA, ia b erkata: "Ditemukan seorang 

perempuan terbunuh dalam sebagian gazwah Rasulullah 

SAW, maka Rasulullah SAW melarang membunuh kaum 

perempuan dan anak-anak." (HR. Al-Bukhari dan Muslim). 
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Dari Abdullah bin 'Amr RA, ia berkata: saya mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa terbunuh dalam 

mempertahankan hartanya maka ia mati syahid." (HR. Al

Bukhari dan Muslim). 

MEMPERHATIKAN : 

l. Taushiyah Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama

Indonesia, tanggal 17 Muharam 1424 H/20 Maret 2003 M. 

2. Pendapat dan tuntutan mayoritas masyarakat internasional,

khususnya warga negara Indonesia di hampir seluruh 

propinsi, yang intinya mengutuk dan menentang penyerangan 

AS dan sekutunya terhadap Irak. 

3. Surat Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat nomor:

028/MUI-JB/III/2003 tanggal 28 Muharram 1424 H/31 Maret 

2003 M tentang solusi agresi AS atas Irak. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT 

DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK 

1. Penyerangan tentara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Irak adalah

perbuatan zalim, tidak sah dan melawan hukum, baik hukum Islam maupun 

hukum Internasional. 

2. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap

Irak yang dilakukan secara membabi buta dan brutal yang mengakibatkan 

terbunuhnya kaum wanita, anak-anak, dan orang tua, serta hancurnya berbagai 

fasilitas umum adalah perbuatan penghancuran dan pengrusakan (al-ifsad wal 

idhrar), perbuatan melampaui batas (al-i'tida ') dan merupakan pelanggaran 

berat terhadap hak asasi manusia (HAM). 

3. Pejabat-pejabat AS dan sekutunya yang bertanggung jawab terhadap terjadinya

serangan atas Irak serta akibat yang ditimbulkannya harus diajukan ke 

Mahkamah lnternasional untuk dijatuhi hukuman sebagai agresor dan penjahat 

perang. 
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4. Pemerintah AS clan sekutunya yang bertanggung jawab terhaclap penyerangan

itu bertanggung jawab pula untuk melakukan rehabilitasi atas kerusakan yang 

ditimbulkannya. 

5. Seluruh wilayah negara Irak sebelum terjadinya penyerangan oleh AS clan

sekutunya aclalah negara yang berclaulat clan sah. Oleh karenanya, pembentukan 

pemerintahan yang baru sepenuhnya merupakan hak rakyat Irak. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 14 Shafar 1424 H 

16 April 2003 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttcl 

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
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BUNGA (INTEREST/FA'IDAH) 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor I Tahun 2004 

Tentang 

BUNGA (INTEREST/FA'IDAH) 

Majelis Ulama Indonesia, setelah : 

MENIMBANG : 1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan 

status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam 

transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang piutang (al-dayn), 

baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu 

maupun lainnya; 
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2. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal

22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan 

tentang status hukum bunga; 

3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang

perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk 

dijadikan pedoman. 
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MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain: 

1)\i r-6'� �i ,�I � �,ti.;'• I! � '-'�I f )i t:s' �! �;); � \!JI � )st ��I 
;:_.i:. t;;. lli -,�.:, •. �•- ,, t,;,. •.,: 1�11 ,,, ' :.•�ii all •1:.f• 1�11 \:. !.•11 i::Jj 

uf" ,.J � ,Y'... ,:;.J ''i.J' f'j"'"J C:- i.r., ''i.J' ..r; CJ" , 
.... ,"'11 ,r,, , , • - � !,1,-. ,� •• , ·"1 , .� • -f -,,.r ,: -,� • ,, .r., J'1 "'f'1./,.JI.J •v ....., _;,,....i. ,..,.,.,.,_,.,,.. -.-.:: r-" ;1..J ..,.,.....,.. �.,u .,� IJ"J ,,.., •r J

;�11;\if:-, p�l!..JI 1_µ:-, 1_,t., ��I�! ,r-J,f ;US' js- � � illlJ ,�!i'1�1 

,;.� ,;:., ��\ ��t; .�;;,..; � �J � Ll; �; rf.; � ��f i-+' i!S"'jl \��:-, 
• -

... ,� ' • .. • ,, JI • ... ,,. • 
cl� ,�;.;J �I� :-,-'� 1/>1.t 1_,i;..f � cir ,�i � cl! 4)1 � � t;;. IJ�>J �I 

·r 
,,, ,, , ..... .. ... ,, .. · ,,, ' 

f 
' ,  .... 

0 J ,r,::.;. J! •Ji.:t ;;J, .,:i 015" 0!J ,.:, ;w "yJ 0 � "y ;.s:!1:; ✓ �� � � 
(YA,-Y Vo :t_;,11) -�� � �! �;;,. 1_/.;..: 

"Orang-orang yang makan ( mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 

yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti ( dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang 

yang mengulangi ( mengambil riba), maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah 

memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah 

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, 

dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang 

dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 

tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang 

beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba 

(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 

Maka jika kamu tidak mengerjakan ( meninggalkan sisa 

riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat ( dari pengambilan 

riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya 

dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika ( orang berhutang 

itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 
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berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua 

utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." 

,, • , • ,,, • , *.,, " I :!-f:: ,. ,,, ,_ M :.:.il.J"'""' Jl) .:.i_;.i,.J � ..UI 1.,.-.�J ,...,_w,,; lii;.:;,.1 It)! I� J � 1;.1,. ��I lfi-11.j' 
(""· 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ah 'Imran 

[3]: 130). 

2. Hadis-hadis Nabi SAW antara lain:

�"\Sj :.Ji Jli '��J O JfT �J � WI � �I j.,.:.:, � :Jli �41!1 � � 

Jr:J � y4 ,oliWI yl::S' ,�,.:, � olJ;) 1;,:,. � �j;,J i:._.� Jli �:Y.t:.J

(\' � � t : · ,lli"" ,, i.;"11 -,<T : i�.- ,•i-:. WI i-A 41!1 �) ,J-J . .J',.r,'r-J,..... ...,--, 
Dari Abdullah RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat 

orang yang memakan (mengambil) dan memberikan 

riba." Rawi berkata: saya bertanya: "( apakah Rasulullah 

melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang 

menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya 

menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim) 

JliJ �:y.u.J �1S°'J ��::, lt)I JfT �J � WI � �I j.,.:.::, ::,;I :Jti {:.i:;. �

�::,�WI� �I j.,.:.::, � y(i ,iliWI yl::S' ,-.,..... ,.:, ·� •'J;) :i:-,:. � 
(\' � � o :�; ,��J i;"jl JfT 

Dari Jabir RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat orang 

yang memakan ( mengambil) riba, memberikan, menuliskan, 

dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka 

berstatus hukum sama." (HR. Muslim). 

i;"J, � fat :�3 vl!l1 Js. ,.,,¾ �J � w, � Ji, j.,.:.::, Ju :Jli ,;:,;; I.J!,f:,;
J ..:,�1 yl..:.,.I y4 ,e:,JI yl::S' ,.u.... 4J _;WI olJ;) ,;14 ;;r, �C,f ill-t i-1 :;J 

(O'V � :�1 ,..,......5J1 

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan 

datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka 

(terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan 

(mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. An-Nasa'i) 
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&i �f v.�1 �y- �� 4)1 rLJ � 4ill ,fa ;ill J;..J J\i :J\i ;;; ..;_f d"
(Y Y '\ 0 =riJ ,1.,)14' �I yl, ,..,;..,l) .. , .. =11 yl:S" , ........ ,Ju,.\.. .;,ii .1..,J) Zf j;..JI 

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: 

"Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan 

adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan 

ibunya." (HR. Ibn Majah) 

Dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Riha 

mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn 

Majah) 

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah SAW melaknat orang 

yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang 

yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. 

Ibn Majah) 

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda: 

"Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di 

mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) 

memakan riba. Barangsiapa tidak memakan ( mengambil)

nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah) 

3. Ijma' ulama ten tang keharaman riba clan bahwa riba adalah

salah satu dosa besar (kaba'ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, 

al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.J, juz 

9, h. 391) 

MEMPERHATIKAN 

1. Pendapat para ulama ahli fikih bahwa bunga yang dikenakan

dalam transaksi pinjaman ( utang-piutang, al-qardh; al

qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang 

diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan, antara lain, 

oleh: 
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a. Imam Nawawi dalam Al-Majmu':

.,__ ,, • ., ,... " , • , rt f .... ,, JP,,• • ... 'I • ,, ,, I<" .... 'I •1- . 1::_:;., t' �•.� ........ .:r- � � ..:.,,...,.. .... .r J ,� <l,i r ...r-- <I, ............ •y-. J 

. . ,, , . ,., .. 1: ,., ,, . ,,,
:Jw � � :,;.::, ,f 

'JI �\JI 4, �.lS' J,.ci � ,J,,-yl �IJ Ji;JI �
, _ !iiw • ,... ,,, , ,,, ,,, ,,. ,. II 

f A :�, ,. ui:;;..; �I � t;"')I i:;li� �I p:;:i::, � :Ju !�w,.;. \j� 4JI I� J ':J 

('" '\' vi", '\
[. ,j:..!1 ;I.> •t_,..AI) �f)il � ;t;.. � J!

Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat 

kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang 

pengharaman riba yang ditegaskan oleh Al-Qur'an, 

atas dua pandangan. Pertama, pengharaman tersebut 

bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. 

Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh 

sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap 

ke-mujmal-an Al-Qur'an, baik riba naqd maupun 

riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam 

Al-Qur'an sesung-guhnya hanya mencakup riba nasa' 

yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan 

tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan 

masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila 

jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang 

tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan 

menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti 

itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. 

Itulah maksud firman Allah: " ... janganlah kamu

memakan riba dengan berlipat ganda ... ". Kemudian

sunah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang 

(naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam Al

Qur'an. 
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b. Ibn al-'Araby dalam Ahkam Al-Qur'an:

. ,, ., " ' ,. . ' ,,, ,. . 

�� �U: r1 ;:;t;1 JS' 9f_,ill j. � �I�(, ,i:;ltyl � �I j. t1°)1J
(.:,T_;JI r!>'..,..i) 

Riha dalam arti bahasa adalah kelehihan (tambahan). 
Sedangkan yang dimaksud dengan riha dalam Al-Qur'an 
adalah setiap kelebihan (tamhahan) yang tidak ada 
imbalannya. 

c. Al-'Aini dalam 'Umdah Al-Qari' :

?-� �� �f Js, �;�jJI i�' j. ;.J .h�jJI (li'°)I) � �(;1 

<isJ�' er- �"'->Jw, •. .1 • .s-) cl�� 
Arti dasar riha adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan 
arti riha dalam hukum Islam (syara') adalah setiap 
kelehihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui 
akad jual heli. 

d. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth :

(' • \ ,_,,. ' 'f' � .l, �I) �I c.i. :J,j�I i°'�I 41" ;,;i;J1 µ1 ), \.i)I 

Riha adalah kelehihan (tambahan) tanpa imbalan yang 
disyaratkan dalam jual beli. 

e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib al
Quran: 

(.:,T_;JI '-:--1..i- J .::.,l.)_;il) �\:JI !:1.f:, Js, i;�jll (\.i"')I) �

Riha adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok. 

f. Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Rawa-i' al-Bayan:

.:i�, e!.' JJ> � �i �� � /;� � ;, � :.,., P' :�� i:;t;! ;. t1°)' 
(.:>T_;ll .::.,!tT _,_..; ,j 

Riha adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil 
oleh kreditur ( orang yang memberikan utang) dari 
debitur ( orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa 
pembayaran utang. 
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g. Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fl Ar-Riba : 

' �I \:.,::�- '. WI � '• '• .U11"."11 " · r �i1 L ' 'if � i.r-t.J ''-': ,. r-:-' 1$, 'f.)' -"' 9 r ··P
(fV :4)l<J �.,A)-��('(,;.� 

Riba (yang dimaksud dalam) Al-Qur'an adalah riba 
(tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan 
masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan. 

h. Yusuf al-Qardhawy dalam Fawa'id al-Bunuk : 

(,!} • I\ J.fl ') 'r:.J1 \.111 ' ,!}0 �I J.1'\' :'.r. � r ..I""" • ..,, ,.,,e,, r.J -� 

Bunga bank adalah riba yang diharamkan. 

i. Wahbah Az-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy wa
Adillatuh: 

,,,. . .,. . � ,,. ,,,.,,,.. 
i,.tJ:, ,�y 1+w'f,, ,(J\S' F1;. F1;. F1;. �J .t:.w u;;..t. 

... �lyf �j)� µ � 0�J :Jw 

Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau 
bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut 
rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan 
utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan 
menerima utang (pinjaman) ... Bahaya (madharat) riba 
terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga 
bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, 
sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga 
sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank 
berstatus riba adalah firman Allah SWT ... Dan jika 
kamu bertaubat ( dari pengambilan riba), maka bagimu 
pokok hartamu ... (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Bunga uang atas pinjaman (qardh) yang berlaku di atas lebih

buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-
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Qur'an, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada 

saat si peminjam (berutang) tidak mampu mengembalikan 

pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem 

bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi 

transaksi. 

3. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum

Ulama Internasional, antara lain: 

a. Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di al-Azhar Mesir pada

Mei 1965. 

b. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI yang

diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 

H/22-28 Desember 1985. 

c. Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, Keputusan

6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 

12-19 Rajah 1406 H.

d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979

e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember

1999. 

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa 

bunga tidak sesuai dengan syariat. 

5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968

di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah 

untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem 

perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai 

dengan kaidah Islam. 

6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992

di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank 

Islam dengan sistem tanpa bunga. 

7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang

Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 

Desember 2003. 

8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah

1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; 

dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004. 
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Dengan memohon ridha Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN 

FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST I FA'IDAH) 

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riha 

1. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi
pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa 
mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo 
waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan 
persentase. 

2. Riha adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan ( J"r >½) yang terjadi karena
penangguhan dalam pembayaran ( J,,,-'Ji •ll.i..i) yang diperjanjikan sebelumnya, 
( � ........ 1, j;.,). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah. 

Kedua : Hukum Bunga (Interest) 

1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi
pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik 
pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. 

2. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh
Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan 
lainnya maupun dilakukan oleh individu. 

Ketiga: Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional 

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah
dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan 
kepada perhitungan bunga. 

2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah,
diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional 
berdasarkan prinsip dharurat/hajat. 
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Ditetapkan : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H 

24 Januari 2004 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Ketua Umum Sekretaris Umum 

ttd ttd 

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
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KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ 

SAUDARA SEBAPAK LAKI-LAKI BERSAMA ANAK 

PEREMPUAN TUNGGAL 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 4 Tahun 2004 

Tentang 

KEWARISAN SAUDARA KANDUNG LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBAPAK 

LAKI-LAKI BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL 

Majelis Ulama Indonesia, setelah : 

MENIMBANG: l. bahwa saudara kandung laki-laki (� ti) atau saudara 
sebapak laki-laki (, .. ,hJ tO dari pewaris ketika menjadi 
ahli waris bersama anak perempuan tunggal dari pewaris 
dipersoalkan kedudukan hak kewarisanya oleh masyarakat, 
apakah ia berhak mendapat bagian atas harta warisan dari 
si pewaris atau kah terhijab oleh anak perempuan tersebut. 

2. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
memandang perlu menetapkan fatwa tentang masalah 
tersebut untuk dijadikan pedoman. 

MENGINGAT : 1. Ayat- ayat Al-Qur'an 
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, 

iyi-� j 0ts" �� �I ?¼ :1:,,1 'J /iJ if J � � � J� if J j 0ts" v� !l)

II ' ' ' ,.f, ' ' .,. fr, ' ' ' ., ' _,,' . I ,I -:
�l i) J�j_,"}. rS'JL:ilJ rS'J4� 9°'J J' � i.s:f' JI. :-,,-J � � �I �".:,\i 

.- ,,,,. ,,, ,,. "'\. • ' ,, " ,,, -· �· , .f 
� � ul.S"' ..111 u1 ..111 � 2'•-· • li..il" • ' - • • , ., , , ,:.I' -! y .I 

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki 

sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan 

jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka 

bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 

anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 

separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal 

tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya 

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal 

itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh 

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah 

dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu 

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." 

( QS. An-Nisa: 11) 

� .:r- 'fJ � t)I � �:, � 0\S" .:,� � � J.; ;J .:i1 �1:,jf !!�<t; � �:,
�-�,,��ri•.,- •{'f:,::.- ,,i'•·- •<i c��i .1 _�•·· ,,,;,��l'- •--fr- -. ;,._
,J""" vr- _.., J r "'"' ..,,. _.., J r � r- .., r .r ""'::' (:!,J' iJY J ,JI.� J' '-ff .:.t:-1' .Jl. ";=T J

�tf c_:f ij:, if;.1 }� ::.,J_,:I;..J �ts" :r, J,j� 0�} i:, �-; �J � 
,,, ,,, ;II ,,, 

,;,.; ;;,..:, � ;r, � J :1r), � �i ;r, ;11_,.'ls' u� :,.t,.i, � �,:, � 
� � �IJ �I j. i:,..:, �� 7> 0j� 

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai 

anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya 

sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah 

dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta 
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yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. 

Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 

dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki

laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan 

tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara 

laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu 

saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 

seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih 

dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga 

itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau atau 

sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat 

(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu 

sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An- Nisa: 12) 

Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: 

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika 

seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan 

mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, 

dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 

saudara perempuan),jika ia tidak mempunyai anak; tetapi 

jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 

dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang 

meninggal. Dan jika mereka ( ahli waris itu terdiri dari) 

saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian 

seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, 

supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu. (QS. An-Nisa: 176) 
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2. Hadis Nabi SAW antara lain:

MEMPERHATIKAN : 

Hadis riwayat Ibnu Abbas dari Nabi, beliau bersabda: 

yl::5' '',,>J\;,:.)\ olJJ} .?� �J j/� _,.i � W lflA� �l.,.a}I 1.#1 
r1---Ji r O i :('"' J ,.iii\ y\::5' _j O J..L4ll ..:..)_,ii �i y� ,._,,aJl}JI 

.M'--i Jr . r f ('"' J ._,,aJI )JI y \::5' ',,> i.. _;.I I Ji . r A ('"' J ._,,aJI )JI y \::5' 

("Ai A r-' J �1.;, ...L;._, y\::5' 

"Berikanlah fara'idh (bagian-bagian yang telah ditentukan) 

kepada yang berhak dan selebihnya untuk ahli waris laki-laki 

yang terdekat" (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi clan Ahmad) 

1. Pendapat mayoritas ulama fikih sebagaimana dikemukakan
oleh antara lain: 
Ibn Katsir, Tafir Al-Qur'an al-'Adzim (t.t.: Dar al-Taurats 
al-'Arabi, t.th.), j. I, h. 593-594; al-Qasimi, Mahasin al-Ta'wil 
(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), j. III, h. 488-489; 
clan Muhammad Ali al-Sayis. Tafsir Ayat al-Ahkam (Mesir: 
Muhammad 'Ali Shabih, 1953), j. I, h.152. 

2. Rapat Komisi Fatwa MUI pada sabtu, 24 Sya'ban 1425 H/09
Oktober 2004 M. 

MEMUTU SKAN 

MENETA PKAN : FATWA TENTANG KEWARI SAN SAUDARA KANDUNG 

LAKI-LAKI/ SAUDARA SEBA PAK LAKI-LAKI BERSAMA 

ANAK PEREMPUAN TUNGGAL 

1. Anak perempuan tunggal ( •J.:>.1J �) berhak mendapatkan setengah ( �1)
dari harta warisan pewaris apabila tidak ada anak-anak kandung laki-laki 

(..:;.I). 
2. Saudara kandung laki-laki (�ti) atau sebapak laki-laki (...,.,SL-I ti) dari

pewaris berhak mendapatkan sisa dari harta warisan pewaris setelah dikurangi 
bagian anak perempuan tunggal sebagaimana dimaksud angka (1) di atas clan 
bagian ahli waris lain yang memiliki bagian yang telah ditentukan (ashhab al

furudh al-muqaddarah). 
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Ketua 

ttd 

Ditetapkan: Jakarta, 24 Sya'ban 1425 H 

09 Oktober 2004 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

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



PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) 

DALAM KEADAAN DARURAT 

MAJELIS FATWA ULAMA INDONESIA 

Tentang 

PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) 

DALAM KEADAAN DARURAT 

Majelis Ulama Indonesia, setelah : 

MENIMBANG : 1. bahwa bencana Gempa Bumi clan Tsunami di Nangroe 

Aceh Darussalam (NAO) clan Sumatra Utara telah menelan 

korban ribuan jiwa meninggal dunia, sehingga menimbulkan 

keadaan darurat yang menyulitkan pengurusan jenazah 

dilakukan sebagaimana ditentukan dalam syariat Islam. 

2. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang

perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan jenazah dalam 

kondisi darurat, untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. 

MENGINGAT : 1. Ayat-ayat Al-Qur'an; antara lain: 

(V. :s-1.,...)'1) ... r;T;;. C� liJJ -

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam 

(QS. Al-Isra': 70) 

'li f J ( n .
) , ___ . ,,,- .. • ..,-:&- 0 .r.' 4i.... I'-' -
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Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam 
kubur (QS. 'Abasa: 21)

(' '\ :�l.:11) ... l#fJ l�IJ �!-Jz; ,I � Jil 1_,i.'ti -

Maka ber takwalah kamu kepada Allah menurut ke
sanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; (QS. At-Taghabun:

16) 

2. Haclis-haclis Nabi SAW tentang pengurusan jenazah clan

haclis: 

Dan apabila aku perintahkan kepadamu tentang satu perkara 
maka kerjakanlah semampumu (HR al-Bukhari clan Muslim)

3. Kaiclah fikih; antara lain:

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. 

u,. , • ,. _, ·" ••,.11 , • ( t;. 
!� J..Lit W.r-.. c:=_ 

-

Segala hal yang dibolehkan karena darurat harus diukur 
sesuai kadarnya 

Keadaan bahaya harus dihilangkan 

Y�11 !� � J'),.Jt -
Keadaan bahaya sebisa mungkin harus dicegah 

&,,� ;�i �t:.. ,�� -

Apabila suatu perkara menyempit maka diperlonggar 

r �;;.,.f :r'ISJ,'.J� ,�� �f �J� i;,1ri- '.;: �J� ,�� -

Apabila dua kerusakan saling berhadapan, diperhatikan 
mana yang madharatnya lebih besar dengan cara memilih 
yang lebih kecil risikonya 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

MEMPERHATIKAN 

1. Pendapat para ulama tentang pengurusan jenazah; antara

lain termuat dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab li
al-Nawawi, al-Mughni li-Ibn Qudamah, I'anah al-1halibin, 
juz II, Syarah al-Bajuri, Fiqh al-Sunnah, Ahsan al-Kalam fi 

al-Fatawa wa al-Ahkam, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. 

, .;,,'JUI ·: it$' \{s- ,Jj;j 01_� 
•• U, ' , , ... , ., '., . .. ;J·;. 

'-' :- '-' i" ••• 4:""J �-"'. �J �.r""'. (? : J'J 

· 11.Jal\ �ls-I :.:..u� •. b,. ;Jt£(' • · 1'j I Ll ;d I:!• ' �-
0 

j ;· ,· ' 
(� .) , J J� • • 'II"':'� J J.J"""

2. Penjelasan tentang kondisi lapangan di berbagai wilayah

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatra 

Utara dari Kantor Menko Kesra RI serta laporan dari petugas 

Majelis Ulama Indonesia. 

3. Berita dari berbagai media masa tentang kondisi lapangan

di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam clan Provinsi Sumatra 

Utara. 

4. Rapat Komisi Fatwa clan Pimpinan MUI pada hari Jumat,

31 Desember 2004 / 19 Dzul Qa'dah 1425 . 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL

JANA'IZ) DALAM KEADAAN DARURAT 

Pertama: 

Pada dasarnya, dalam keadaan normal, mayat wajib dimandikan, dikafani, 

dishalatkan, clan dikuburkan, menurut tata cara yang telah ditentukan menurut 

syari'at Islam. 

Kedua: 

Dalam keadaan darurat di mana pengurusan (penanganan) jenazah tidak mungkin 

memenuhi ketentuan syariat seperti di atas, maka pengurusan jenazah dilakukan 

sebagai berikut: 
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1. Memandikan dan mengkafani

a .  Jenazah boleh tidak dimandikan; tetapi, apabila memungkinkan sebaiknya 

diguyur sebelum penguburan. 

b. Pakaian yang melekat pada mayat atau kantong mayat dapat menjadi kafan

bagi jenazah yang bersangkutan walaupun terkena najis. 

2. Menshalatkan

Mayat boleh dishalati sesudah dikuburkan walaupun dari jarak jauh (shalat 

ghaib ), dan boleh juga tidak dishal,ati menurut qaul mu'tamad (pendapat yang 

kuat). 

3. Menguburkan jenazah

478 

a. Jenazah korban wajib segera dikuburkan.

b. Jenazah boleh dikuburkan secara massal dalam jumlah yang tidak terbatas,

baik dalam satu maupun beberapa Hang kubur, dan tidak hams dihadapkan 

ke arah kiblat. 

c. Penguburan secara massal tersebut boleh dilakukan tanpa memisahkan

jenazah laki-laki dan perempuan; juga antara muslim dan nonmuslim. 

d. Jenazah boleh langsung dikuburkan di tempat jenazah ditemukan.

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 19 Dzul Qa'dah 1425 H 

31 Desember 2004 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

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



ABORSI (II) 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 4 Tahun 2005 

Tentang 

ABORSI 

Majelis Ulama Indonesia, setelah 

MENIMBANG : 1. bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan 

aborsi (,.;,l+--)1 1) yang dilakukan oleh masyarakat tanpa 

memperhatikan tuntunan agama; 

2. bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak

yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan 

bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat 

pada umumnya; 

3. bahwa aborsi sebagaimana yang tersebut dalam poin (a)

dan (b) telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang 

hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak 

ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu; 

4. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang

perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk 

dijadikan pedoman. 
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MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 
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(\ O \ :r\.u�I) I'.)�� 

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas 

kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan 

sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang 

ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak 

kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi 

rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu 

mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak 

di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu 

membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) 

melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar». Demikian itu 

yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu 

memahami (nya)." (QS. Al-An'am [6]: 151) 

� �lS' r er:; �1 ,rS'�r, �j) � ,J�1 � rS';�jf ,fa�:-, 
,,. ,,. .,, ,,. 

(,., \ :s-1..,....)'1) 1:J.-
"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena 

takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada 

mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka 

adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isra' [17]: 31) 

ti "'-·· ,,. ,.. I J. ti ,,. • <J� � yw, � � �I � <J .,J _,Ji �fllJ .�QJ I� �}, .:> _,4 �fllJ
IJ'_fti r-IJ lj .;-; r1 l�tf I�� ��IJ .��J 1�:. :.:_.;t:;. �� .�1)- �lS" \fi�

r:;.. ,), �, �A�,_, ;c, �� ;11, e- � ;:i.; � ��,,_, .�,j �� ;;.; �lS"'.,
,;Qi1 ('Jt �Ix.ii j �W.: ,�1,� � �1 � :;J � ./j �J j;..l� �� �I 
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"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) 

orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati 

dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka 

mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui 

malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan 

mereka. Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, 

jauhkan azab Jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu 

adalah kebinasaan yang kekal». Sesungguhnya Jahannam itu 

seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan 

orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 

tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. 

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), (yakni) akan 

dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia 

akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali 

orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal 

saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. 

Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka 

sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang 

sebenar-benarnya." (QS. Al-Furqan [25]: 63-71) 

,,.

,. 

..... ,,,,

,. 

J. ..... �,, 

• 
J. • ltl ' •• .,,,. ·• ,,,. :<•�••'·•·· .• ,,,, "•·•-�<·1• 1r::1�

r-' :- ,:r, r-' ...,.. J ,:r, r � u � ,;r, '-:-,I.) � r .., ,f . ,. 't 
,, ,.. , .,, 

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan 

(dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah 

menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, 

kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal 

daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, 

agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam 
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rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah 

ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, 

kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada 

kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan 

(ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya 

sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun 

yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini 

kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, 

hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai 

macam tumbuh-tumbuhan yang indah." (QS. Al-Hajj [22]: 

5) 

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari 

suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan 

saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang 

kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal 

darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, 

dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, Ialu 

tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian 

Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 

Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al-Mulminun 

[23]: 12-14) 

2. Hadis Nabi SAW:

,,, ,, JI .,,, ,,. .,, 
f 

_,,. # ,  • ,I. ,I. ,,. ,... # �•• ' � :....l$'1 � Jt ,� . t::..lS"° � 1, ,,. '• 15:J.:;. �I • ,., ••',II.) l•. l�•_..; J!) . "'"') 'i" , C!J � .,.. J,:t � r' � ..r: 
' 

J • ' � ... - ! ,, ,,. • f • _,,, ,,, ,
"'

,,, f-'� !) ..111 .y, .,r i,Jl,,,..JI olJJ) ... c_J)l � � r' ¼-,- J � J ,J.;,. J

(,- 0, i 0, :.!..z�I r-tJ ,�I �-1i :..,..IS

Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam 

perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian 
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menjadi 'alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi 
mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah 
mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat 
(hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rezeki dan 
ajalnya, serta celaka atau bahagia(nya); kemudian ditiupkan 
ruh padanya (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari J\bdullah)

i1,·k1 ;j �J '•*=� '� <.$'};,�i LJl�l �) ,Jt� :x �1;1';1 �- f::i� 
,,, - ,,, .,, -

.'.iii � �1 j�.J u';.i� � J .Ji J � .'.iii � �1 ��.J J� ij:, o;,.1� 

.. .. ,J ,,, • f 

(O.,it.,- �f ,y, � �) ... o�_:, Jf �ii�'+:::;.. -i� � �J .JiJ �

Dua orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu 
dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga 
membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. 
Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, 
beliau memutuskan bahwa diat untuk (pembunuhan) 
janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau 
perempuan. (Hadis muttafaq 'alaih --riwayat Imam al-Bukhari
dan Muslim-- dari Abu Hurairah; lihat J\bdullah bin J\bdur 
Rahman al-Bassam, Tawdhih al-Ahkam min Bulugh al
Maram, [Lubnan: Mu'assasah al-Khidamat al-Thiba'iyyah, 
1994], juz V, h. 185): 

�I ,y ..u--f_, ,.,;....L.,.all � o.)� ,y �L,. �I ol_,J) '_/� �J '.;-;;:, �

(� ,y .!.UL...., v"� 

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah
dari 'Ubadah bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibn J\bbas, 
dan Malik dari Yahya). 

3. Kaidah fikih:

c!W' � Js. r� ��1 ;�;

"Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan 
daripada mendatangkan kemaslahatan." 

. . 

.,;.,(".1:..:....- ,, •• '::..I'·••,.,, 
, J.,-- � JJ.;-

Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang 
( diharamkan ). 
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Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat. 

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama : 
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a. Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i dalam
Ihya' 'Ulum al-Din, tahqiq Sayyid 'Imrab (al-Qahirah: 
Dar al-Hadis, 2004), juz II, h. 67: jika nutfah (seperma) 
telah bercampur (ikhtilath) dengan ovum di dalam 
rahim dan siap menerima kehidupan (isti'dad li-qabul

al-hayah), maka merusaknya dipandang sebagai tindak 
pidana (jinayah).

b. Ulama Al-Azhar dalam Bayan li-an-Nas min al-Azhar

asy-Syarif (t.t.: Mathba'ah al-Mushhaf al-Syarif, t.th.), 
juz II, h. 256: 

� � i;.lj'1i :jj�I :� �I .j �t)f ��f �lti�i\i �J�I � Jj 015' I�� 
,,,, .. ,, .. • ,,,, J .. • .. ' .. 

�� � .fi Jji � YfiJ .��
�
I 

:
\+ii Jji ;:, I� ��j � .,_:»'j ?-. 

�
\+ii � � �'f ._µ,! � ;:, •��I /,;..� � :,;.1 JI! ;� .:,� ���I

J .. • • ,, • • .. • • • .. ., .. , 
, • � � �1'<'11' � .;_lj'"I :• ·Ult ,'1L(;JI' �l.:JI '-JS'� J'' �- ,�1.:!JI 

r - .r" J -: - ! <.J'.. ': J -·- - r -· .1,i J -·--,, .. • ,, • • .. , .. ,.· .. , ,, ·1 
••

�l'_f.JI :.!..!Ull .�l!:JI �\+ii� Jl!J ���I �\+ii JIJi ;� � ;:, \�I 
• ,, • • • .., 

I 
-� 4 '(::,•JI ;:, \�:;.it :�IJI .�� r�11 � �\+ii � :; J ;:, !� 

· � OG. •"'I��- ,J'.:i1 '' '' · � Ua)I �" •-��i( &cit 
� , , , . _.,,.. .,,_ , J .,., r-4.r' � , � . e:: ,.,..,.., J,.,, , ,, , , ,;�� i.i_ j:..;.; �I 

Jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang 

hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha'. Pertama, 

boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan 

medis ('uzur ); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok 

ulama Hanafi --walaupun sebagian mereka membatasi 

dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama 

Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. Kedua, 

mubah karena ada alasan medis ('uzur) dan makruh jika 

tanpa 'uzur; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok 

ulama Syafi'i. Ketiga, makruh secara mutlak; dan ini 

menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram; 

ini menurut pendapat mu'tamad (yang dipedomani) 
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oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri 

yang mengharamkan 'azl (coitus interruptus); hal itu 

disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang 

memungkinkannya tumbuh berkembang. 

.. • ., J, J, .f • , • ' • .. .. ,,, •f � �I.WI �'-f.ii J9 Jl:f �I ,j cJJI � � � :;.� 11 .:>IS' I�! I> 

�f ••• - ,. . ,,,. ,. ",,, 
� � �J .� �� ,)! -.!� �p ,;; � ,�� :i;.'.,: � I�!�� 4il .p

.oi,c:�,;�,� 

Jika aborsi dilakukan setelah najkhi ar-ruh pada janin, 

maka semua pendapat fuqaha' menunjukkan bahwa 

aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat 

'uzur; perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana 

manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi 

tersebut oleh fuqaha' disebut dengan ghurrah. 

c. Syaikh 'Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar)

dalam Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, (al

Qahirah: Dar al-Ghad al-'Arabi, t.th), juz IV, h. 483: 

.. , J, � 
.... 

, ,, " ' J, 0 ,. ,.. ,, 

� 0� ;,;, c.S�� ,:..:,;,,�� �l.'.'.:.l, J;..1:, ,ui � µ, 0\5' \)�:, 

�f ,�1 �G,:, ri1l� �c..;. Y' �:,s:i � tw.G � :,f !,:,s-yi_ .s�
�� ,e

_J

-G l':._i, • �-i, Ji,;..J-.i1 -. .G.i1 �- . - I'' fa, a,;c '1' � , "" r _,,,_ �- - ,. x - . r ) -I" .r : - ---- -
-�u, cfa- ,::� � 0� \-"'�Y'l:,;,.

Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama 

mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya, 

maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan 

akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana 

(si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. 

Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau 

masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak 

(lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram 

(zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap 

kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), 

karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan 

(perzinaan). 

2. Fatwa Munas MUI No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi.
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3. Rapat Komisi Fatwa MUI, 3 Pebmari 2005; 10 Rabi'ul Akhir

1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi'ul Akhir 1426 H/21 Mei 

2005. 

Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ABORSI 

Pertama : Ketentuan Umum 

1. Damrat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan

sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. 

2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu

yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat. 

Kedua : Ketentuan Hokum 

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding

rahim ibu (nidasi). 

2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat damrat atau pun hajat.

a. Keadaan damrat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan

aborsi adalah: 

1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium

lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya 

yang hams ditetapkan oleh tim dokter. 

2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan

aborsi adalah: 

1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau

lahir kelak sulit disembuhkan. 

2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang

yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan 

ulama. 

c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud humf (b) hams dilakukan sebelum

janin bemsia 40 hari. 

3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.
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Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap Muslim 

yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk 

menyebarluaskan fatwa ini. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 12 Rabi'ul Akhir 1426 

21 Mei 2005 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMIS! FATWA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
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PENEMPELAN FOTO PADA MUSHAF 

AL-QUR' AN (KEMULIAAN AL-QUR' AN) 

��ii�---''-"!�; 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 5 Tahun 2005 

Tentang 

PENEMPELAN FOTO PADA MUSHAF AL-QUR'AN 

(KEMULIAAN AL-QUR'AN) 

Majelis Ulama Indonesia, setelah: 

MENIMBANG : 1. bahwa akhir-akhir ini sebagian masyarakat terkadang 

menempelkan sesuatu yang tidak lazim, seperti foto dan 

tulisan-tulisan pada mushaf Al-Qur'an. 

2. bahwa perbuatan itu telah menimbulkan pertanyaan di

kalangan masyarakat tentang status hukumnya: apakah hal 

itu hukumnya boleh ataukah tidak boleh (haram). 

3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang

perlu menetapkan fatwa tentang hal tersebut untuk dijadikan 

pedoman. 

MENGINGAT : l. Firman Allah SWT: 
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"Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat 

mulia." (QS. Al-Waqi'ah [56]: 77) 



2. Kaidah fikih:
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0 0 _., ,,., ,; 0 J 

;,JWl ...,J;,. 1;._ :� .J.....,l,iJI /)�>-' •· � I , • 

Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan 

daripada mendatangkan kemaslahatan." 
111 /I; 

,, ,, , ,,. ,, � J � .ill l'.L.. �(. "' \0 JI 4'i ;( � 1<, -1 • r .?" * r .?" � • I..> � . if 

Setiap perbuatan mubah (yang dibolehkan) yangjika dilakukan 

dapat membawa pada perbuatan haram adalah haram saddan 

lidz-dzariah (karena untuk menutup pintu perbuatan haram) 

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para Ulama, antara lain: 

a. Imam Al-Bajuri dalam Hasyiyah al-Bajuri, juz 1, h.

121 dan Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa 

Adillatuhu (Damsyiq: Dar al- Fikr, 2004), juz 1, h. 452: 
11 "i. O .., O ,, 

1,;1:.•.( ('·\ ,w · � �• .':'.., < ,:_'.'I\ 1:;,_. "• ''·. ,., ,. � J � JJ, ••• .., ' .J � � � � C::"' J i �J
. , 

Haram meletakkan sesuatu seperti roti dan garam pada 

mushaf karena hal tersebut mengandung pelecehan dan 

penghinaan (terhadapnya). 

b. Syaikh J\thiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al- Azhar)

dalam Ahsan al-Kalam ft al-Fatawa wa al-Ahkam, (al

Qahirah: Dar al-Ghad al-'Arabi, t.th), juz 11, h. 152 dan 

juz XI h. 8: 

• • -i.r �;, �1:, �r;i, r-/J t� y :c.w, :.:,w r';..
�) '} ,r:�1 4 t�t:. )1 0 �J r� r-r-�I � �J 

., ti' ,fl ., f J ,, ,, ,,, 
,'_ ✓ • . � �u.� u:;, � �.), � � ji ,�ji � ji �I 

Allah telah memberikan predikat pada Al-Qur'an sebagai 

Al-Qur'an yang mulia. Di antara kemuliaannya adalah 

bahwa Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali oleh 

mereka yang suci. Para ulama mengatakan: segala hal 

yang dapat menyebabkan pelecehan terhadap Kitabullah 

atau bagian Kitabullah adalah haram. 
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Para ulama juga telah membicarakan bentuk-bentuk 

pemuliaan Al-Quran dan mushaf yang memuatnya. Di 

antara bentuk pemuliaannya adalah tidak meletakkan 

Al-Quran di bawah bantal ketika tidur, meletakkan 

barang atau buku di atasnya, atau perbuatan apapun 

yang oleh 'urf (kebiasaan masyarakat) dipandang sebagai 

penghinaan/ pelecehan terhadapnya. 

c. Dr. Ahmad Al-Syirbashi (Guru Besar Universitas

Al- Azhar) dalam Yasalunaka fil al-Din wa al-Hayah, 

(Bairut: Dar al-jil, 1986), juz II, h. 373: 

'r� i �� �:, ,:►,. :, Y" �' r� � 01 �r;i, jf � �

r�:, �i;;.i:, ;�:,; � �' r� �r- �;Ll' �,:, 
li;,. 'J\' -<t_;.1 it • 0 

• < 
) : f) � � �r' 
,,. .,. .,. ,r 

Tidak diragukan bahwa Al-Quran Al-Majid adalah 

Kalam (firman) Allah dan ia di atas segala kalam 

(ucapan, perkataan). Mushhaf yang memuat kalam 

Allah tersebut wajib imuliakan dan dihormati serta tidak 

boleh melakukan sesuatu yang dapat menghinakan dan 

melecehkannya. 

2. Fatwa MUI Kabupaten Indramayu, no 1 tahun 2005 tentang

penempelan foto pada al-Qur'an. 

3. Rapat Komisi Fatwa MUI, 10 Rabi'ul Akhir 1426 HI 19 Mei

2005 dan Rabi'ul Akhir 1426 HI 21 Mei 2005. 
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Dengan memohon taufik dan hidayah Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENEMPELAN FOTO PADA MUSHAF 

AL-QUR'AN (KEMULIAAN AL-QUR'AN) 

1. Wajib hukumnya menjaga kemuliaan Al-Qur'an.

2. Meletakkan sesuatu atau menempelkan sesuatu pada mushaf Al- Qur'an termasuk

menempelkan foto pada mushaf Al-Qur'an termasuk menempelkan foto dan 

gambar-gambar lainnya hukumnya haram apabila: 

a. Terhadap unsur pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Qur'an.

b. Dapat mengakibatkan tabaghudh (permusuhan) dan takhashum

(perselisihan). 

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau 

semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 12 Rabiul Akhir 1426 H 

12 Mei 2005 M 

MAJELIS ULAMA IND ONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
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PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 1/MUNAS VII/MUl/5/2005 

Tentang 

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) 

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

19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG : 1. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat 

meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, 

terutama pemegang hak, negara dan masyarakat; 

2. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia

Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan 

fatwa kepada MUI; 

3. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan

fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk 

dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang 

memerlukannya. 

MENGINGAT : l. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang 

lain secara batil ( tanpa hak) dan larangan merugikan harta 

maupun hak orang lain, antara lain: 
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� ,, ,. Ii ,, ., • ,. > ,, ; ,,. j ,, ,. ;fl: k' ·("'.' o'G,..J··'C< 'i';/1 ll...L'.JL,'C"'.'<:"1('1\'1<1,;'jl° �'I '.'.iJ11'.'.iG°<.I' .I y J , -> r u • ,.r,- . . � I'"'- Y' r r'. J., ""' .
- ,, ,, ., 

(" °' :.W1) �� f �LS' Ji1 �� ,µi 1µ �J -� 

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa' [4]: 

29) 

\JI . \( • f '. � '. !' :;_..\3 is:;J'1 J,\ I'.· \' ljJ' 11.1.i, • (':''. 0 (°\( 'f \0 :;_..\.; �, 
-I' ::- .,,. .x ·! .r> , . r � '-It; .,, ., .r,- . � ("""""" I'"'-.,,. .r> , ., 

(' AA :oAJI) 0� �i:, rY� 
"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2]: 188) 

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 
dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 
membuat kerusakan" (QS. Al-Syu'ara [26]: 183) 

('l'V� :o,AJI) 0J:.iW �J �J:.� � ... 

·: .. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS.

Al-Baqarah [2]: 279) 

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara

lain: 

, n n �J •� J �Jt:...,)1 .1.,J) �� ¼' ll; �::, ,#J� �� "!J; �
(1.;,i, !Jj 0-' � ii".>\..4JI y4 ,�I_, �I_, c>y..Ul ,biJJ,1_,.,.: .... .'')'\ _j 

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta 
itu) untuk ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan 
keluarga (miskin), serahkan kepadaku (HR. Bukhari) 
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,. .. ., .. f , , • 
(' i 'I' A :riJ ,�I�...._. yl; '<.?J..,. ;:)1 olJJ) ••• rl? � ;,.s::i1:;. J r-5',t:;� i:>� 

Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram 

(mulia, dilindungi) ... (HR. At-Tirmizi) 

Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami; 

sabdanya: "Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun 

dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya .. . "

(HR. Ahmad) 

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara lain:

Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman: 

Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman 

atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang 

diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling 

menzalimi ... (HR. Muslim) 

· , . 11 , ) �, 1• ',1' ",i., ,1. t0 .:i1 '·'1: l� .. :i1 -� ..J (.;,.Jl>l.:Jl OIJ.J • •, � JJ � J
r,--

Y,- r,--

(" r ·n ,f t111 -..,.,15

Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh 

menzalimi dan menghinanya ... (HR. Bukhari) 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit,

riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya: 

, , 

.;l�'fJ ;;,,':1

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan 

tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain. 
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5. Kaidah fikih:

MEMPERHATIKAN 

1. 

Bahaya (kerugian) harus dihilangkan. 
0 0 ,, ,-. .,. ,, ,> J, 

..Jt' 'I\ I' I��,·' l..LJI •' ·c, .. ::}·••'1-4.J � (..$"'" i.li.,. � . ►):, 

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan 

maslahat. 
,,. 0 ;f; /; J 

t1? � {�I � �fa� JS' 

Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram 

adalah haram. 

Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) 

hak milik orang lain tanpa seizinnya. 

Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43 (S/5) Mu'tamar 

V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyyah: 

f 
O ,, , ,, >,11 J ,; o .l' J o J ,. $ .,. .,. 

/ t1:;:,y1'_, �\.:llJ ._;/;.al ;G.")WIJ ;'._$!G,.il\ 01�\J ;'._$!G,.il\ �)'\ :\iji
#- ,. � O O ,, ,, ,t

_, , ,, JI 1;., Cl O QC Q f""i.;.:_i\ �'.,;JI .j L+) �{ ,4-;�� i:,,i;.. �� I/' JL>..?,)1 1

.� ;1�yi 3:;..i ;u .�? 4-; � :.;�1 ��:, .t+J �01 /r� ��
,, ... .- o  . ...  o

.., 
o'! "'  , .,. 

• .,, .,.

�!�\ �">WIJ -.?}�I ,)l�I:, �1�1 rYI J J�\ J:;..i :��
$ , 0 ,, 0 ,,.. ,,. .,, .,. Ii- " ' , 0 ,,.,. �:, ,)i J@� <.,½JIJ ��IJ �)JI �\ 1:,j •�½ ,f � � .JI �) 

,,, .,. .,. 
... 

l, i ,- , 
,. .; t " s,,_ J 1 ..1 "' ,,. i.f,-- 4-;�:IJ .�? ;j� 1\5sYI i l'� y1:, �81 Jj»- :�� 

.� :1�yi 3:;..i � ,Q ��\ 
Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta 

hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah 

hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam 

abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis 

yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak

hak seperti itu tidak boleh dilanggar. 
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Kedua: Pemilik hak-hak nonmaterial seperti nama 
dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai 
kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa ditransaksikan 
dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari 
berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan 
kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat 
material. 

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta 
lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai 
kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. 

2. Pendapat ulama tentang HKI, antara lain:

(;...c.k · <::-' i1 • < ,i1 • 8':11) ,·.ff ;� is..k �G.Ji- ;&icii -. · · � · :. i; 
I..: ., � i.$f"'!" ( • '"1j-' �.; ., ,,,, ., ,.. • ,X J.n---

·ls:,"• '� ... ,; �� JlS' 1i1 J' :I'· ,)w,�\,S' 1'.:fa'. !-•::, .J ,,f 
.r- t. . ,J . , • r;, r- , . � . .,t .... r--- 1

_,...
1

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan 

Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang 

orsinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana 

benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam) 

(Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami 
al-Muqaran, [Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], h. 20). 

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta'lif), 
salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan: 

"Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak 

yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar 

qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mencopy 

buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran 

atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa 

perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan 

dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian 
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yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang 

atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta 

menimbulkan kerugian moril yang menimpanya" (Wahbah 

al-Zuhaili, al-Fiqh al-lslami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al

Fikr al-Mu'ashir, 1998] juz 4, hi 2862). 

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan 

yang diwarisi: 

Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau 

hak. (As-Sayyid al-Bakri, l'anah al-Thalibin, j. III, h. 223). 

3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara

Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 

Mei 2005. 

4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan 

pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk 

namun tidak terbatas pada: 

c. Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang

Perlindungan Varietas Tanaman; 

d. Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia

Dagang; 

e. Un dang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain

Industri; 

f. Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu; 

g. Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;

h. Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;

dan 

i. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak

Cipta. 

5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII

MUI 2005. 
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL (HKI) 

Pertama : Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah 

kekayaan yang timbul dari basil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk 

atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak 

untuk menikmati secara ekonomis basil dari suatu kreativitas intelektual dari yang 

bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan 

memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan 

atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif 

kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di 

mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa 

persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut 

dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar 

setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan 

masyarakat secara luas. ([l] Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Perlindungan 

Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5). 

HKI meliputi: 

1. Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara

kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk 

menggunakan sendiri varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan 

kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu 

tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, 

Pasal 1 Angka 2); 

2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum

di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna 

dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. 
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Pemilik Rabasia Dagang berbak menggunakan sendiri Rabasia Dagang yang 

dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pibak lain 

untuk menggunakan Rabasia Dagang atau mengungkapkan Rabasia Dagang 

itu kepada pibak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 

30 tabun 2000 tentang Rabasia Dagang, Pasal 1 Angka 1, 2 clan Pasal 4); 

3. Hak Desain Industri, yaitu bak eksklusif yang diberikan oleb Negara Republik

Indonesia kepada pendesain atas basil kreasinya selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pibak lain untuk 

melaksanakan bak tersebut. (UU No. 31 tabun 2000 tentang Desain Industri, 

Pasal 1 Angka 5); 

4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu bak eksklusif yang diberikan oleb Negara

Republik Indonesia kepada pendesain atas basil kreasinya selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pibak lain 

untuk melaksanakan bak tersebut. (UU NO. 32 tabun 2000 tentang Desain 

Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6); 

5. Paten, yaitu bak eksklusif yang diberikan oleb Negara Republik Indonesia

kepada penemu atas basil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pibak lain untuk 

melaksanakan bak tersebut. (UU NO. 14 tabun 2001 tentang Paten, Pasal 1 

Angka l); 

6. Hak atas Merek, yaitu bak eksklusif yang diberikan oleb Negara Republik

Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek 

untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau 

memberikan izin kepada pibak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tabun 

2001 tentang Merek, Pasal 3); clan 

7. Hak Cipta, yaitu bak eksklusif bagi pencipta a tau penerima bak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk 

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tabun 2002 tentang Hak Cipta). 

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Dalam bukum Islam, HKI dipandang sebagai salab satu huquq maliyyah (bak

kekayaan) yang mendapat perlindungan bukum (mashun) sebagaimana mal 

(kekayaan). 
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2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka

1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah

(pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat 

diwaqafkan dan diwariskan. 

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada

menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, 

mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, 

memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara 

tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. 

500 

Ditetapkan di : Jakarta, 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 



PERKAWINAN BEDA AGAMA 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 

Tentang 

PERKAWINAN BEDA AGAMA 

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

19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M setelah : 

MENIMBANG: 1. bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan 

beda agama; 

2. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang

perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga 

sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat; 

3. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran

yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih 

hak asasi manusia dan kemaslahatan; 

4. bahwa untuk mewujudkan clan memelihara ketentraman

kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk 

dijadikan pedoman. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT: 

501 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

502 

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), 

maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: 

dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan 

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah 

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa [4]: 

3) 

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 

21) 

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim (66]: 6) 

: ::_,�, � !f •,_ '<�i;J.• '<t 
1
1- ' �I I I f: ,ij\ 'i;.i.' ::_,,-'< 'I '<t •,_f" 11.:r- JI'""" ..r-- i-- Jr ..r-- Y , YJ .:,,., r J YAJ r ..r-- rr. 

-;;, ¥� :,;.:-,;..f:,. �, I�!�� y�I 1.hf ::,.}.i1 � ::.,ir..;..:j,:-, ;:-,�:,:..ii 
• • , ,.. ,..., • ... f , 

::,.
f"

b\JI � j:e,.U1 ,j ;.:, tr.;.� :W y�� � :;:-, ,yl:.;,_ (i� ':#J � 

(0 :,..l.!lil) 

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan 

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal 

bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. 
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(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga 

kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan 

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang

orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah 

membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, 

tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya 

gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman 

(tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah 

amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang 

merugi." (QS. Al-Maidah [5]: 5) 

I ' <'."!' �,- �f '-1' .;.. ' ' ' ,., :: " :,,�, • " "' ,;.. '•' i1 I � <� (,, � J., ' ·. .,. ., � .r-' � , �y ..,.IJ., •�.1' ..?'- .,:.,u r- � . .,
�,J }1111 J� � ;� � _,f .�f i, ;} ;::.. � ;.;,_ �:? �J .i_h� J;.- � ;.:ii 

<" , , :. _,.,J1) � .,J� � � �;;, ;;;;., ��� ,pr, ¢;..11 J� A
"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu>min 

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik 

(dengan wanita-wanita mwmin) sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 

musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak 

ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah [2]: 221) 

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah 

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka 

hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih 

mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah 
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mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka 

janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami 

mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang

orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi 

mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar 

yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini 

mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan 

janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) 

dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu 

minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka 

meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum 

Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Mumtahanah [60]: 

10) 

��'f � � � p�):.,il p�I � �f �► � �� ; r-1 :;:, 

:,.r.f y;� � �u..,..;.; ::.r: � '�� �f tln:, ,p�):..i, �1,;i ::.r:
.. ,,.,,. - ,, .,,,,. 

I�,;; ·1"f ,,. _,u,, ,,,,,,,.: ,7'_�, · ·�'i1., "'' •f•• 1.', ->r 'Y ,.1.:,:. P � J 9� ...... ; ,;,,.:...-,. �Jr-� .:.I' J.t>" .:.I' .,.If:, J

·.-:,,,11: ,:cl,- ,7'••i1 r��···-�.1�iu-u.."if··,i• ·f
..,-:, �.> ''.;' 4f- p.............., ,r- � . , . • , � .:ft' u: � 

,,,. ,, , .,, • 
f 

, • .. .,.. (Yo WI)# , # ·· ' 111' '<'t '"'·I'''·' '<'.':. '. �-•1 • · :... . r-e--J JP -w J 'r r-"" J� u J 'r ..::..... �

"Dan barang siapa di antara kamu ( orang merdeka) yang tidak 

cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka 

lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, 

dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui 

keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang 

lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka 

dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang 

merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan 

pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki 

lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga 

diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan 

yang keji (zina), maka atas mereka setengah hukuman dari 

hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan 

mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut 

kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di 
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antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa [4]: 

25) 

2. Hadis Rasul Allah SAW antara lain:

;;jJ, �,� �u -�� ,i:f!r..;.J:, tie;, T, ,i:f!� ,��� ir_;j, � 
(•.JI./' yf r:r- �J.i::,,) .11w; �; 

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena 

hartanya (2) karena (asal-usul) keturunan-nya (3) karena 

kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu 

berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama 

Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu. (hadis 

riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah RA) 

3. Kaidah fikih:

.�t.:.:J, +- ifa r� �u:J, :�� 
Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan ( di-utamakan) 

dari pada menarik kemaslahatan. 

4. Qa'idah Sadd al-zariah.

MEMPERHATIKAN 

1. Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang

Perkawinan Campuran. 

2. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII

MUI 2005. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA 

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad,

adalah haram clan tidak sah. 
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Ditetapkan : Jakarta, Iumadil 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 



KEWARISAN BEDA AGAMA 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 

Tentang 

KEWARISAN BEDA AGAMA 

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

19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah : 

MENIMBANG : 1. bahwa belakangan ini sering terjadi kewarisan beda agama; 

2. bahwa sering muncul pendapat-pendapat yang membolehkan

kewarisan beda agama; 

3. bahwa oleh karena itu MUI memandang perlu untuk

menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 

• ' - .. ,,,f, ,,,,,. - ,, • .:,� '!J'j � �I \�: �IJ JS'.:! �:,,u_:, ,�\ � ii�IJ :.:.JlS' 0�J ,'!J'j � 
�I�� i�� ti 0lS' 0f ,�\ �� �l�i 'i!JJ :JJ ti J:; ;.J 0f ,:JJ ti 0\S 

,� � y)r �'r::, J�'.u u i)�J i)t;,; \ii'.) ·} I+: �; �J � � 
(' ' :"WI) � 4# 0lS' 4i!I 0� ,Jl1 � �! 
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':Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka 
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu 
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 
dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari 
harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan 
ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 
sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 
buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang 
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 
Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa [4] : I I)

(, 1' · WI) :.i•' ' .. •.• i1 1� � ·\S:1! �fa '1::.:...: •. ,, 
.J, 

-"II; l.fi'f .r' i.r i.Jl/, , � '-1' J ••• 

•: .. Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang
orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." 
(QS. An-Nisa [4]: 141) 

2. Hadis Rasulallah SAW

<� �) rr :i, ),15:11 �J ��1 ;r :i, � /-Y 
Dari Usamah bin Zaid RA, sesungguhnya nabi SAW bersabda: 
"Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang 
Kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim" (hadis muttafaq 
alaih). 

(is.l.. .;IIJ 411lJ \rlJ .u--T olJJ) � �f �11::,:i � 

Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata: Rasulallah SAW 
bersabda: "tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk 
agama (yang berbeda) (hadis riwayat Ahmad, imam empat

dan Turmudzi) 
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MEMPERHATIKAN : 

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. PP. no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no 1/1974

tentang Perkawinan. 

3. Instruksi Presiden no 1 tahun 1990 tentang Kompilasi

Hukum Islam. 

4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII

MUI 2005. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA 

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang

yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim); 

2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan

dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. 

Ditetapkan : Jakarta, 21 Tumadil 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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FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 

Tentang 

KRITERIA MASLAHAT 

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

19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, setelah :

MENIMBANG : I. bahwa akhir-akhir ini istilah maslahat sering digunakan 

pihak-pihak tertentu sebagai dalil untuk menetapkan hukum 

tanpa mengindahkan batasan-batasan dan kaedah-kaedah 

yang baku (bi ghairi hududin wa laa dlawabith}; 

510 

2. bahwa pemahaman dan penggunaan maslahat yang tidak

sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam tersebut, telah 

mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menetapkan 

hukum Islam sehinga menimbulkan keresahan di kalangan 

masyarakat; 

3. bahwa dalam rangka memelihara clan mendudukkan

hukum Islam secara proporsional Majelis Ulama Indonesia 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang kriteria 

maslahat untuk dijadikan pedoman agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman. 



\ 
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MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT, antara lain : 

(, V · L../J1) ' .. IQJ i:;._, ;1 !lli,.· i �,. 
. -� .. � , _) . _) __, 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya [21]: 
107) 

Dan Kami turunkan (Al Quran itu dengan sebenar-benarnya 
dan Al Qunan itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. 
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan (QS. Al-Isra' [17]: 105)

(" f · 1..1') I' .it I' ·, •.::_ i1, ',,,:f· • i 1,;1 
•r" . . .  J!., J ft':-!� . .:.i1...1..-1 ' 

, , 

Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan mem-bawa 
kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai 
pemberi peringatan ... (QS. Fathir {35}: 24). 

(i :oJJlll) ... �? :X � � al1 l.J i.:;, •••

... Allah tidak hendak menyulitkan kamu ... (QS. Al-Maidah 
[5]: 6) 

(VA :cJ-1) ... �? � y:iJ1 j. � � �J ...
. . . dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 
agama suatu kesempitan ... (QS. Al-Hajj [22]: 78) 

('AO·;;: 11) ,. :i1 'C. i, '�, ,0 '11 '< all i,, 
. .)"-':' ... r-' ('""; ·!- J _r--z' r:. ·! . . .

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

(VV :j..-JI) �:?,4 i:;_�J (.$� ;.f�J 
Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk 
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman (QS. An-Naml 
[27]: 77) 
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Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, 
pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di 
dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada 
mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari 
kebanggaan itu. (QS. Al-Mukminun: [23]: 71) 

2. Hadis Nabi SAW, antara lain :

( WI ol ) '. ' • , , 1<"! ' I' � 0 � ,, ' :: , WI 1.$) . JJ Jr �r-J,:.,r-�� �
Kalian diutus untuk memberikan kemudahan, dan bukan 
untuk memberikan kesulitan (HR. al-Bukhari) 

i.).1 ✓ r'�J �)..U1J 4\>.-\.. .:t-lJ ..!,l.l\.. olJJ) },d>�J �>�

( 1.$ ),.8..\ � 
Tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun 
orang lain. (Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al
Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri) 

MEMPERHATIKAN 
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1. Pendapat Al-Khawarizmi sebagaimana dikutip oleh Asy
Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul, h. 242: 

.µ, � �eci, d� t�' /� _p. ��1 �� �,;.J(, 
Maslahat adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan 
menolak! menghindarkan bencana (kerusakan, hal-hal yang 
merugikan) dari makhluk (manusia). 

2. Pendapat Hujatul-Islam Imam Al-Ghazali dalam Al
Mustashfa, juz I, h. 286-287): 

.f,J ci:, '�� �; '} �:� � J' ��i.) ��4 � &W, �f

:) �, c �:, ,�, �� �:;..;. l, �� J �::�:i, � 0� ,�� -½_ 

. ·•.,, .)., '..- r� ��, &W1.. , .•, c<r \ 0 J...,o� ,· A:..: ;:..r- -�I,,$""' , :� , �-- � 

,�:, �� r �'.le� �f ;.:, ,i', ·.;.�I� t�' ;�:, 
;, • ,, .,. ,:;  f 1,, ,, ,, ,, .,., 

J+l �\�'.?,,\II���.'.:_,:'.;..:; Co� .��:, ,�:, ,�:, 
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Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat 

atau menolak mudarat (hal-hal yang merugikan). Akan 

tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat 

dan menghindarkan mudarat adalah tujuan makhluk 

(manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya 

tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat adalah 

memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan hukum Islam 

yang ingin dicapai dari makhuk ada lima; yaitu memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap 

hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini 

disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut 

mafsadat dan menolaknya disebut maslahat. 

3. Pendapat Asy-Syathibi (al-Muwafaqat, juz 2, h. 39-40):

,,, ,, ,, ,, ,, ,,. $ ,{' ,, Q �:, Jts' 1:,� '�� ci:-';.'., '� J;. � # �?i � ;s.;. 1:,:,;:.t-.,

� Jx �f tJi � iihi 0� ,� u,� �?1 �� Jc;., � J,,�i

�:, 0\1 't� LS' �� �; r1: �I 0)� �?I�� �� �I 
�i:::jl.S'

·) 

Setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh 

nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara' serta 

maknanya diambil dari dalil-dalil syara', maka hal itu benar, 

dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan rujukan. 

Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut --berdasarkan 

kumpulan beberapa dalil-- dapat dipastikan kebenarannya. 

Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian 

hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil 

yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut 

karena yang demikian itu tampaknya sulit terjadi. 

4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII
MUI 2005.
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG KRITERIA MASLAHAT 

1. Maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuart syari'ah

(maqashid al-syari'ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima 

kebutuhan primer (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama, akal, jiwa, harta, 

dan keturunan. 

2. Maslahat yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan

dengan nas. Oleh karena itu, mashlahat tidak boleh bertentangan dengan nash. 

3. Yang berhak menentukan maslahat-tidaknya sesuatu menurut syariah adalah

lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui 

ijtihad jama'i. 
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Ditetapkan : Jakarta, 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 



PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK 

KEPENTINGAN UMUM 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 

Tentang 

PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

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 di tengah-tengah masyarakat sering terjadi adanya 

benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan 

umum yang tidak jarang menimbulkan ketidakserasian 

hubungan antara sebagian masyarakat dengan sebagian yang 

lain atau antara masyarakat dengan pemerintah; 

b. bahwa benturan dua kepentingan tersebut sering kali berupa

pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum; 

c. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan

fatwa tentang masalah tersebut untuk dijadikan pedoman 

oleh masyarakat. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 
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Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah 
dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka 
(Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada 
mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati 
mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka 
(orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang 
Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka 
memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang 
dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang 
yang beruntung. (QS. Al-Hasyr: [59]: 9)

(' A,- :�l�I) ;;;�1 ;• � ..j'� �j � I� �J �0,f ;:_,.l!J1 1;..;,..:t �J (2

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 
dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 
membuat kerusakan" (QS. Al-Syu'ara [26]: 183)

(YV\ :i�l)DJ:iw�JDJ'.11.f� ... (3

': .. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS.

Al-Baqarah [2]: 279) 

2. Hadis Nabi s.a.w.:

<,, ",., =�J ,i,1, � u.... ...,4 '"� _;1, •'JJ ••• r';. � �r;t, rS';r." �� 

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram 
(mulia, dilindungi) ... " (HR. Al-Tirmizi).

3. Hadis bahwa Nabi SAW ketika membangun Masjid

Nabawi membebaskan tanah warga asli Madinah dengan 

membelinya. (HR. Al-Bukhari). 

4. Tindakan Umar bin Khaththab yang membebaskan tanah

penduduk dengan memberi ganti rugi ketika memperluas 

Masjid Haram. (lihat Naz'ul Milkiyyah) 

MEMPERHATIKAN 
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1. Pendapat ulama tentang definisi kepentingan umum

(manfa'ah 'ammah): 
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Kepentingan umum adalah segala sesuatu yang manfaatnya 

kembali kepada seluruh manusia (rakyat) atau kepada 

sebagian mereka tanpa dibatasi individu-individunya. 

2. Kaidah fikih (Al-Muwafaqat, juz 4, h.196-197):

... • ,,. • ,_ • ,,. , ... • J, ,,,. • • �i;.JI �I i.fa :t..� �t;JI �I 

Kemaslahatan umum harus didahulukan atas kemaslahatan 

khusus. 

3. Kaidah fikih (Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, pasal 58):

.�.k. l.-� �•11 I� Lo"I :..:,•- ' - : � -·-..,, is- r ' ..,,.,

Tindakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan 

kemaslahatan. 

4. Kaidah fikih (Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, pasal 26):

. . ' . . 

•i;.,, -• .... ,, ,, ,. ,_. . t;,J1 ·-•._,, �
•r !_,,_ C!, � J. i.r' J.r-

Mudharat yang khusus dapat dilakukan untuk menghindarkan 

mudharat yang bersifat umum. 

5. Kaidah fikih Irtikab Akhaffi adl-Dlararain (Al-Mustashfa

dll): 

'--��f IS'.J"t.1•--. ,-,.•i':.�f- •• ·,ri-��i,---w,�1� 7' �: J.r" � �J) 9 ,.r') ,_

Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadat maka yang 

harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan. 

6. Keputusan Majlis Ilmiah Lembaga Pengkajian Fikih Islam

(Majma' al-Fiqh al-Islami) Nomor 29 (4/4) dalam Muktamar 

IV di Jiddah Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 

H/16-11 Pebruari 1988 M tentang pencabutan hak milik 

(individu) untuk kepentingan umum (Majallah Majma al

Fiqh al-Islami, No. IV, jilid II, h. 897). 

7. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII

MUI 2005. 
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MENETAPKAN 

Pertama: 

Kedua: 
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MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG PENCABUTAN HAKMILIK PRIBADI 

UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

Ketentuan Umum 

1. Hak milik pribadi adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang

manfaatnya hanya dinikmati oleh pemiliknya, seseorang atau 

beberapa orang tertentu. 

2. Kepentingan umum adalah kepentingan yang manfaatnya

dinikmati oleh masyarakat umum tanpa ada diskriminasi. 

Ketentuan Hukum 

1. Hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara/ pemerintah

dan dijamin hak-haknya secara penuh. Tidak seorang pun 

termasuk pemerintah boleh _ mengurangi, mempersempit 

atau membatasinya. Pemiliknya berkuasa atas hak miliknya 

dan berhak mempergunakan atau memanfaatkannya dalam 

batas-batas yang dibenarkan oleh Syara'/hukum Islam. 

2. Bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan

kepentingan umum maka yang didahulukan adalah 

kepentingan umum. Pemerintah dapat mencabut hak milik 

pribadi untuk kepentingan umum dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Ditempuh lewat musyawarah antara pemerintah dan

pemilik hak tanpa adanya pemaksaan. 

b. Hams diberi ganti rugi yang layak (tsamanul mitsli).

c. Penanggung jawab kepentingan umum adalah

pemerintah. 

d. Penetapan kepentingan umum oleh DPR atau DPRD

dengan memperhatikan fatwa dan pendapat MUI. 

e. Kepentingan umum tidak boleh dialihfungsikan untuk

kepentingan lain terutama yang bersifat komersial. 
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Ditetapkan : Jakarta, 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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HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 10/MUNAS VII/MUl/14/2005 

Tentang 

HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA TERTENTU 

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 akhir-akhir ini sering diberitakan banyaknya hukuman 

mati yang dikenakan kepada pelaku pidana tertentu clan 

mengundang perhatian masyarakat serta menimbulkan 

pendapat yang pro clan kontra. 
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b. bahwa hukuman mati merupakan hukuman paling

berat yang dikenakan terhadap pelaku tindak kejahatan 

berat clan menyangkut berbagai pihak yang berwenang 

clan berkepentingan serta berkaitan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan yang adil clan beradab; 

c. bahwa berdasarkan kondisi masyarakat clan negara yang

memerlukan ketegasan hukum clan ketertiban masyarakat, 

MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukuman 

Mati dalam Tindak Pidana Tertentu untuk dijadikan 

pedoman. 



MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

,,. d "'- '  ..iO J / ,,.,,. ,,._ 

� • '� (•< · 1 "· -.:..,OL. 8.:.' • '� i;,. J.AJ' � , 81 • � J:i":" u � r-' , •. : J r-+'" J ., J" 
,,. - ,,. $1 > ✓• ,,, ,. ,,, ,,..o, ,,, 

���J ;_u, 0;./ . ..; �;U1 .. 1;,. w� .0;,� ��u, J �� 
, $ , i ,lP t J..,,-:1" • o f. ,,, fo ,,, 

0 

�j-:,1,.,;;! 0 I Y-�•11-1�:: ·11;t..; · 0 UI .. ,,.,,
�-. c-- J r.-- J � u <;r' J -I, u �J 

; , , ,: , t , , t 
w:u, · ., · .. : :1 � .. 1.b · • u1 -.,.. I° ·�· ·, JU:,.:. •. : :1�· i. -I, I.$? rr , <;:r' J u, � J , , .x rr-· J J

(r'r' -f" :o..u\11) r J,e. yl� re-DI J �J 
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 

lsrail, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, 

bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau 

bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka 

seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 

barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, 

maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia 

semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka 

rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan 

yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu 

sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan 

di muka bumi (32). Sesungguhnya pembalasan terhadap 

orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan 

membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh 

atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 

timbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 

Yang demikian itu (sebagai) suatu kehinaan bagi mereka di 

dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar ( QS. 

Al-Ma'idah [5]: 32-33). 
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita 
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu 
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang 
diberi ma 'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma 'af 
dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang 
sangat pedih." (QS. Al-Baqarah [2]: 178)

d:;,. � i.: � J;i :;J J;..i� J� ;Iii r:,:.. J1 �I 1µ uJ 

(rr :�1 "') ( , �, 01.S' ;Ji 1�;i1 · � • , Iii l]\1::t� .J' 1 
..,.,.., )� :-r � � ,.,Y, 

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) 
yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka 
sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli 
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas 
dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 
mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra' [17]: 33)

('l :�Ip-I)
Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin 
berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah 
satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap 
golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat 
aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah 
Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah 
Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan 
berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat [47]: 9)



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

2. Hadis-Hadis Rasulullah SAW:

�-i�.- � ill1 i-_ Ji, -J , - �t, J, Li., ,,. _ i, _r:� ·. -r--J,. �, YJ '-?� r- Y,
, . 

;; ,. ,,, ,,,. $ ,, oJ. ,, 1,;1' d�..W. ,t':. 1' .. :.1i;.; '0� t: . ·t, \,;I ,,u.l\ J , , IS.•. I'::.J ., � "1'°' c:- •• J. ✓ J. • • , .,..,, J • •  � ,,,. ,,,. ,,.. - ,,. ,,, 
,,, .,.. ,, ,,, ,,.,,, ..-o ,,, , ,,,. 

. G/j: /; �J L:.!,�i � � <.Sj.8 ,�l 1.1;. � �I� � 
o .,. > ,,, ,,. ,,, ,,. ,,, oJ o ,,, ,,, 

• o, '. '• • "'• •Jt� ' '.;• 1: •Jij • 'r •'. I:("<' , \-;,_ •JuY' � � � . � , o��. ·I'""-' .;.......u -� v • 
,,, .,, OJ. 0 ,,, ,,,, ,,, ,,, 0 ,, OJ. ,,, •Ju · -� -� e<· , i-;.. •Jw -.,1� t•. � � �:.is• ·!"""-' • • .,r;!'-1. v . -� ,._r; ',. •

• ' . 1 !it; ' <' !' 0 I •. � · J, l.i � IJ , -� , tfl1 � I • ==- i; ' '.;.' ij 
�r- O_yfl(""' <.l � • •,•,! �J' ·'-':• .

o

� 

( � Vi f i ,�LlJI ..1.:-,o ,..u--i ..1.:-o)

Dari Dailam al-Himyari, ia berkata: Saya ber-tanya kepada
Rasulullah; saya berkata: Wahai Rasulullah, kami (tinggal)
di bumi ( daerah) yang dingin; di sana kami melakukan
suatu pekerjaan berat; dan kami meminum minuman
(terbuat) dari gandum agar kami kuat melakukan pekerjaan
kami dan agar kami (pun kuat) menghadapi rasa dingin
negeri kami. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu
memabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah bersabda:
'1auhilah minuman terse-but." Dailam berkata: Kemudian
saya datang lagi ke hadapan beliau. Saya bertanya lagi
seperti tadi. Rasulullah bertanya: "Apakah minuman itu
memabukkan?" Saya menjawab: Ya. Rasulullah bersabda:
'1auhilah minuman tersebut." Saya berkata (lagi): Orang
orang tidak mau meninggalkannya. Beliau bersabda: '1ika
mereka tidak mau minggalkan minuman tersebut, bunuhlah
mereka!" (HR. Ahmad)

Ill ,- Iii, "' i:II J.  ,,, ,, ,,, ,, ,,,. ,,, :r-LJ � illl J.;:, �1 J�:, Ju :Ju ,�L.2-11 ,;i o�� ;):,
:J;,_ Ai��\ -��ill\ fo.- jj ,_;. 1JJ;.. ,_;. ,JJ;..

, - I. .. • ol ) '•. $ 1( asL- :J;,_ �l, : �l( �C ' '.r- asl-r----- )J r-►- .r ) • , , . • � . • ) , r,F' J • , 

( r � " " , .:i J..L:1-1 ..,., l::S'
Dari 'Ubadah bin Shamit RA, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: "Ambillah dariku (terimalah hukum dariku)!
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Ambillah dariku (terimalah hukum dariku)! Allah telah 
menetap-kan suatu jalan (ketentuan hukum) bagi perem
puan-perempuan itu; mereka yang belum kawin (jika berzina) 
dengan yang belum kawin hukumannya adalah jilid ( cambuk) 
100 kali dan diasingkan satu tahun; dan (hukuman) yang 
sudah kawin (jika berzina) dengan yang sudah kawin 
hukumannya dijilid 100 kali dan dirajam". (HR. Muslim)

;fJ ;p J  ,,. ,,, ,,. .,,  " $ 

� �1 J�� :Ju :Ju ,� a1i1 �� ;-;,:_:,. � �1 � � 
SI ((,  .,, .,, 0 ..,  J ,,, $ ,,. II 

ill\ �I 4-ll � 0f ', •�, -t-: • • I '; \_: � :� I�.: � ill\• • � r,-- u,.r4 i ,,_r;-:. r-) , . .,, ,,. - " ,,. 
�� � .. �\, .jlJI �I :p� '->��;�;.DI j�� JfJ

yl::S' ,µ .k.il)\J '� �) �� ��Cci1 �� 11�8\J 
(,.-'VO ,..:.,4...ul

J 
✓L.a.i\l

J 
0:!.Jls!:I

J 
�WI 

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda: 
"Tidak halal darah seorang muslim yang mengakui bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini utusan-Nya kecuali 
disebabkan salah satu dari 3 (tiga) hal: (1) Duda/Janda yang 
berzina, (2) membunuh orang dengan sengaja, dan (3) orang yang 
meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah 
( murtad)" (HR. Muttafaqun 'alaih; dengan teks Muslim)

J J iS' ,,. IP IP #' ,,. ,,, ,,. .,,. ,,. 

:J� �J � ill\ � �\ J�� � :Jli ,�� � 
,t ,. ... 0 ,e  .,, , ., , .,, 

• i • <L,as:- �.,,, .· i .:V ' .l>-1' l�' 1;:._ � , '_ <'
0 
i' • <lfi •.,

J r- � u •fl • , J if'.) i.s- � r- .,.. J r- if 
/ , 

.(rt t,.. ,o}.-';I y\5 ,r-1--- ol
J.J} ;ft� �L:;,. J� 

Dari 'Arfajah, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda: 
"Barangsiapa datang kepadamu, sedang urusanmu semua 
ada pada satu orang (khalifah), dengan maksud hendak me
lemahkan kekuatanmu atau mencerai beraikan golonganmu, 
maka bunuhlah ia" (HR. Muslim)

,,. " di \ ,. ,,. ,,. " ,'I 4.W � .J.i1 1-A .J.i1 J'' - Ju ":6�"' a1i1 - · - �. ·1 . -,, J ,. <.,S'- .r'.) ($f'.J J'. 0! ,:/'
,,. ff,l ,,. ,,. 

,�I
J 

.)4):.\ y\5 ''->.J�I ol
J.J) �:,8t; �:? J�:; :r-LJ 

(it' , ,-:r-x )1 �l::.:....I y\5 J , Y V'\ t
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Dari Ibn Abbas RA, Rasulullah bersabda: "Barangsiapa 
mengganti agamanya, maka bunuhlah ia" (HR. Bukhari). 

1. Pendapat para ulama; antara lain Wahbah Az-Zahili dalam
al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004), 
juz 7, halaman 5595: 

_,
.,, 0 JO ,,, J ,.,o #I '£ 0 -" ,; 

�µ\ � , j;i ?� '}� -f'� '}I _j ��W �� � :;:, 

� �II , , i' . . . . ·:u, · :J, J'1 ° \jj( , '. 0 

~ I• � ii as,t:;,J 
t..r;'f) '?' i./-�: : ✓ ) �, 

,,, 0 0 / ...... .,, (JI  .-, A._  Ii 

;Jt.:.t , �.i.S'.JI � � 1:.,_' l�;. : C' .Jr � �I 1'-
J . , ,. ..r·-J..r-:r-J,,J,. � . , , 

·-� "5 • 1 ·-� £.:j,. J �f .;
)
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?\ ..f:J,;J r1;,. y1 ($;?1�: ! ;(..� j;JI j� ;.IT :�')b:JIJ
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�) �WI ���:,

Orang yang kejahatannya di muka bumi tidak dapat dihentikan 
kecuali dengan dibunuh, maka ia (harus) dibunuh; misalnya 
orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin dan 
orang yang mengajak ke-bid'ah-an dalam agama... Nabi 
memerintahkan agar membunuh orang yang sengaja berdusta 
atas namanya. Nabi ditanya oleh Dailam al-Himyari --dalam 
riwayat Ahmad dalam Musnadnya-- tentang orang yang tidak 
mau berhenti minum khamar pada kali keempat ( minum yang 
keempat kali setelah diingatkan); beliau bersabda: '1ika mereka 
tidak mau meninggalkan (tidak mau berhenti minum), maka 
bunuhlah". Kesimpulannya: Boleh menjatuhkan hukuman 
mati sebagai siyasah (politik hukum) kepada orang yang selalu 
melakukan kejahatan (tindak pidana), peminum khamar, 
pelaku kejahatan (berupa gangguan terhadap) keamanan 
negara, dan sebagainya. 

2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
kejahatan yang diancam dengan hukuman mati; antara lain: 
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a. Kejahatan terhadap Negara (pasal 104, 111 ayat 2, 124

ayat 3, dan 140 ayat 3 KUHP). 

b. Pembunuhan dengan berencana (pasal 340 KUHP).

c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalarn keadaan

yang memberatkan (pasal 368 ayat 2 dan 369 ayat 4 

KUHP). 

d. Pembajakan di laut, pantai, pesisir dan sungai yang

dilakukan dalam keadaan seperti yang tersebut dalam 

pasal 444 KUHP. 

e. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 Tentang

Senjata Api, Amunisi atau Suatu Bahan Peleclak. 

f. Unclang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kejahatan

penerbangan clan kejahatan terhaclap sarana/prasarana 

penerbangan. 

g. Unclang-Unclang tentang Narkotika clan Obat-Obatan

Psikotropika .. 

h. Undang-Unclang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tinclak Piclana Terorisme. 

3. Pendapat Siclang Komisi C Biclang Fatwa pada Munas VII

MUI 2005. 

Dengan bertawakkal kepacla Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUMAN M ATI DALAM TINDAK 

PIDANA TERTENTU 
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1. I s lam mengakui  ek si s tens i  hukuman mati clan

memberlakukannya clalam jarimah (tinclak piclana) hudud, 

qishas clan ta'zir. 

2. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepacla pelaku

kejahatan piclana tertentu. 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

Ditetapkan : Jakarta, 22 Jumadil Akhir 1426 H. 

29 Juli 2005 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VII 
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PERMAINAN PADA MEDIA/MESIN PERMAINAN YANG 

DIKELOLA ANGGOTA ASOSIASI REKREASI KELUARGA 

INDONESIA (ARKI) 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Tentang 

PERMAINAN PADA MEDIA/MESIN PERMAINAN YANG DIKELOLA 

ANGGOTA ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (ARKI) 

Majelis Ulama Indonesia, setelah: 

MENIMBANG : a. bahwa maraknya berbagai jenis permainan pada media/ 

mesin permainan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan 

rekreasi keluarga, yang tergabung dalam Asosiasi Rekreasi 

Keluarga Indonesia (ARKI), dewasa ini telah menimbulkan 

pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai hukumnya; 

b. bahwa terhadap persoalan tersebut Dewan Pimpinan Pusat

Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (DPP ARKI) telah 

mengajukan permohonan fatwa kepada MUI; 

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum Islam, MUI

memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum 

permainan pada media/mesin permainan tersebut. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 

" •. ·�··�( :_,t.:a;�( ' ·-: i( ,. :, i1 WI i t-,-: .UI ,:� �...r"" ! r J J . J � J r--- : .r- J.., � • 
. 0 _!.._1:� • <'i:1 �_?;,.Ii 016°�• 11 r:.;.. ·._'.'. .:.if 016°�• 11 � 'w1

� ("""""""" . , . �..., . ·I- • 
,,, .,. ,, / 

;-� J- ��1�:, 1_ :: i11 ?\ J ,1:02�J1:, �:,1:Q1 � eJ.

( <\ •- <\' : 4.ilLI.I) 0 JF: �f J&i ,�1 jJ �\ 
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"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; 

maka berhentilah kamu ( dari mengerjakan pekerjaan itu)". 

(QS. Al-Ma'idah [SJ: 90-91) 
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"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih 

besar dari manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu 

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'yang lebih dari 

keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu supaya kamu berfikir.'' (QS. Al-Baqarah [2]: 219) 

2. Hadis-hadis Nabi SAW:
ti, .,. - - .. ,, .I' ,, ' 

,,.;, 
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Dari .i\un bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata: "Nabi 

SAW mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda'. (Pada 

suatu waktu) Salman mengunjungi Abu Darda'; ia melihat 
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Ummu Darda' dalam kondisi 'memprihatinkan'. Salman 

bertanya, 'Kenapa anda seperti itu?' Ummu Darda' menjawab, 

'Saudaramu Abu Darda' tidak mempunyai kepentingan di 

dunia.' Kemudian Abu Darda' datang dan menghidangkan 

makanan kepada Salman. Salman berkata, 'Makanlah 

(bersama saya).' Abu darda' menjawab, Saya sedang berpuasa.' 

Salman berkata (lagi), '(Kalau begitu), saya tidak mau makan 

kecuali kamu makan (bersama saya).' Kemudian Abu Darda' 

pun makan (bersamanya). Ketika tiba waktu malam, Abu 

Darda' beranjak hendak melakukan salat malam. Salman 

berkata, 'Tidurlah.' Abu Darda' pun tidur; namun kemudian 

ia beranjak lagi melakukan salat malam. Salman berkata lagi, 

'Tidurlah.' Ketika tiba waktu akhir malam, Salman berkata, 

'Sekarang, bangunlah untuk shalat malam.' Lalu keduanya 

melakukan shalat malam. Kemudian Salman berkata, 

'Sesungguhnya ada hak untuk Tuhanmu yang wajib engkau 

penuhi, dan ada hak untuk keluargamu yang wajib engkau 

penuhi; karena itu, berikanlah hak-hak tersebut kepada yang 

berhak menerimanya.' la kemudian menemui Nabi SAW dan 

menuturkan kejadian yang dialaminya tersebut. Nabi SAW 

bersabda, 'Salman benar.'" (HR. Al-Bukhari) 

Diriwayatkan dari J\isyah bahwa ia pernah bersama Nabi 

SAW dalam suatu perjalanan. la berkata, 'J\ku berlomba 

jalan dengan Nabi SAW; aku dapat mengalahkannya. Ketika 

aku mulai gemuk, aku pun berlomba dengan beliau, namun 

beliau dapat mengalahkan aku. Beliau bersabda, 'Kemenangan 

ini adalah sebagai imbangan dari kemenanganmu dahulu."' 

(HR Abu Dawud) 

:r1-_, � .111 J_.,:, �\ Jy� Jli: Jli �{ y , �;. � y

(.k.....J�I �I J .JI�\ olJ_;) � ';;,.. tf, -/}� � 
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Diriwayatkan dari Mush'ab, dari ayahnya; ia berkata, 
"Rasulullah bersabda, 'Bermainlah dengan memanah, karena 
memanah merupakan permainanmu yang paling baik. (HR.

Thabrani dalam Mu'jam Awsath) 

�_;.14 � i:,;--: Jli r-L-J .ys-11.il � �I ,_y, i.5"'Y' ..J,i ,y, 

(1!.iJL,,J 4-►.l,, .:r.l
J 

�
Jb y.i J ..1.ri olJJ) .J.,-JJ 11 � .w

Dari Abu Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda : "Siapa 
yang bermain nard (semacam dadu), maka sungguh ia telah 
durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". (HR. Ahmad, Abu

Daud, Ibnu Majah clan Malik) 

3. Kaidah Fikih

MEMPERHATIKAN: 

\.+' • .J Js- �� J--4 ,:,i ')'l b-�)11 ..:.,)l.WI J j.,:,\11 
Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

Segala Mudarat (bahaya) harus dihilangkan . 

..)ts::,. )11 ;..lii e!--4 J pall 
Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin. 

t_L..::J.I � Js- i..u..- ...1...,.W.I "J� 
Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada 
mengambil kemashlahatan. 

1. Pendapat ulama, antara lain:

,b-� 0-h �f 1,,$(:� ,��r, :IJ-�i :i:) � > i;J, ;,J; :,+ti, j�
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Bermain adalah obat hati dari penyakit lelah dan bosan. Oleh 

karena itu, seyogianya bermain itu hukumnya boleh; namun 

seyogianya bermain dilakukan tidak boleh secara berlebihan 

sebagaimana penggunaan obat pun tidak boleh berlebihan ... 

Orang yang mengetahui secara mendalam ilmu tentang 

pengobatan hati dan keharusan-keharusan bersikap lembut 

terhadapnya untuk mendorongnya mengetahui kebenaran 

pasti tahu bahwa menyenangkan hati dengan hal-hal seperti 

itu merupakan obat bermanf aat yang tidak dapat diabaikan. 

(Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Syekh Jad al

Haq Ali Jad al-Haq dalam Buhuts wa Fatawa Islamiyah fi 
Qadhaya Mu'ashirah, [al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2005], juz 

3, h. 535) 
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Semua agama, secara umum, tidak memerangi insting 

untuk memusnahkannya; sebab insting merupakan sesuatu 

yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dan dapat 

emmbantu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka 

bumi ... Pesan agama adalah menyegarkan insting tersebut dan 

men.garahkan poten.sin.ya agar dapat melakukan kebajikan 

secara maksimal... 

Agama Islam memiliki ajaran. dan. cara paling baik dalam 

mengelola in.sting dan kegiatan un.tuk dunia dan akhirat 

secara berimbang ... Oleh karena itu, Islam membolehkan 

kesenan.gan yang tidak melanggar teks (ajaran) agama yang 

melarangnya atau melanggar ketentuan. hukum pokok yang 

tidak sejalan. dengannya, serta tidak men.gakibatkan kelalaian 
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dalam melaksanakan kewajiban. ('Athiyah Shaqr, Ahsan al

Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, [al-Qahirah: Bar al-Ghad 

al-'Arabi, t.th.J, juz 6, h. 136-137). 

2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekreasi Keluarga

Indonesia (DPP ARKI) Nomor: 025/DPP/ARKI/V/2007, 

tanggal 24 Mei 2007, tentang Permohonan Fatwa Mesin

mesin Permainan Rekreasi Keluarga Anggota ARKI. 

3. Penjelasan Hasil Kajian Tim MUI terhadap Media/Mesin

Permainan yang dikelola perusahaan dalam Asosiasi Rekreasi 

Keluarga Indonesia (ARKI) pada rapat Komisi Fatwa tanggal 

12 September 2007. 

4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa tanggal 3 Oktober

2007. 

Dengan memohon ridha Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: Fatwa tentang Permainan pada Media/Mesin Permainan yang 

Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) 

Pertama: 

Kedua: 

Ketentuan Umum 

Permainan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah permainan dan 

hiburan yang menggunakan media atau mesin-mesin permainan 

yang dikelola oleh perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi 

Rekreasi keluarga Indonesia (ARKI). 

Ketentuan Hukum 

1. Mubah, yaitu permainan pada : 

a. Media/mesin permainan dan hiburan yang murni menjual

jasa atau sewa tanpa memberikan hadiah/souvenir. Permainan 

tesebut ialah : permainan pada media/mesin kategori Kiddy 

Ride, Softplay, Mesin Foto, Mesin Simulator, Mesin Attraction 

dan Major Ride. 

b. Media/mesin permainan dan hiburan yang memberikan

hadiah ( reward) alas dasar keterampilan pemain dan 
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Ketiga: 

Keempat: 
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tidak mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah : 

permainan pada media/mesin kategori Mesin Vending clan 

sebagian Mesin Redemption. 

2. Haram, yaitu permainan pada media/mesin permainan yang

memberikan hadiah/souvenir atas dasar untung-untungan 

semata clan mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah: 

permainan pada media/mesin kategori Medal Game, Pusher 

Machine clan sebagian Mesin Redemption. 

Ketentuan Khusus 

1. Perusahaan wajib menjaga agar arena permainan tidak digunakan

untuk taruhan atau judi. 

2. Media/Mesin permainan yang dibolehkan, sebagaimana disebut

dalam ketentuan hukum butir 1, adalah media/mesin permainan 

yang tercantum dalam daftar lampiran fatwa clan menjadi satu 

kesatuan yang tak terpisahkan dari fatwa ini. 

3. Media/Mesin Permainan yang diharamkan, sebagaimana disebut

dalam ketentuan hukum butir 2, harus dimusnahkan atau 

direekspor clan disterilkan dari arena permainan/outlet. 

4. Setiap penambahan media/mesin permainan yang baru, maka

pihak perusahaan dan/atau ARKI harus melaporkan kepada 

MUI. 

5. Untuk mencegah terjadinya Ighra, nilai hadiah yang diberikan

perusahaan kepada pemain harus dibatasi. 

6. MUI berhak melakukan pengawasan clan sidak pada setiap outlet

perusahaan di bawah ARKI. 

Penutup 

Fatwa ini berlaku secara muqayyad untuk jangka waktu 3 (tiga) 

tahun. Dan apabila sewaktu-waktu terjadi penyimpangan atau 

penyalahgunaan oleh pihak perusahaan dan/atau ARKI maka 

akan dicabut clan dinyatakan batal demi hukum. 



Ketua 

ttd 

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

Ditetapkan : Jakarta, 21 Ramadhan 1428 H 

03 Oktober 2007 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

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

DAFTAR MESIN/MEDIA PERMAINAN 

YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN 

ASOSIASI REKREASI KELUARGA INDONESIA (ARKI) 

I. Mesin / Media Permainan yang Dibolehkan :
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A. Kiddy Ride (Kiddie Rides Machines)

No. NamaMesin 

1 Caballo Derby 

2 Caballo Lucky 

3 Caballo Pederoso 

4 Caraousel 

5 Champion Cup 

6 Cauble Panda 

7 Jip Rager 

8 Mato Police 

9 Mato Sprint 

10 Stante Fee 

11 Speed Boat 

12 Taxi Baby 

13 Taxi Machine 

14 Vespa 

B. Softplay (Softplay Machines)

No. NamaMesin 

1 Ball Shooting 

2 Balon Loncat Kura-Kura 

3 Raksasa 

4 Balon Loncat Santa Fe 

5 Railway 

6 Mandi Bola 



C. Mesin Foto (Photo Machines)

No. NamaMesin 

1 Adiib of Win 

2 Neo Print 

3 Sens-Q 

4 Van Goghs Workroom 

D. Mesin Simulator (Simulator Machines)

1. Mesin Simulator Dancing

No. NamaMesin 

1 Dance Freak 

2 Dance Pimp It Up 

3 Dance Supernova 

4 DDRMix7 

5 DDRmix8 

6 Ez2 Dance 

7 Para Para Dance 

8 Para Para Paradise 

2. Mesin Simulator Driving Car

No. NamaMesin 

1 Ace Driver 

2 Ace Driver 

3 Battle Gear 2 

4 Battle Gear 2 Twin 

5 Battle Gear 3 Twin 

6 Battle Gear 4 

7 Daytona 2 

8 Daytona DX 

9 Daytona Twin 

10 Ferrari 355 

11 Initial D 

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 
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12 Initial D2 

13 Mario Kart 

14 Maximum Tune 2 

15 Midnight Run Twin 

16 Out Run 

17 Out Run 2 

18 Ridge Racer V 

19 Scud Race 

20 Scud Race DX 

21 Sega Rally 

22 The Fast and Furious 

23 Tokyo Cop 

24 Truck 

25 Truck Kyousoku 

26 Victory Lap 

27 Virtual Ony 

3. Mesin Simulator Motor Racing

No. NamaMesin 

1 Cyber Cycles DX 

2 Cyber Cycle Twin 

3 Dirth Dash 

4 Fast n Furious Super Bike 

5 Harley 

6 Man XTTDX 

7 Man XTT Twin 

4. Mesin Simulator Shooting

No. NamaMesin 

I The House of the Death 

2 Arch Shade 

3 Cobra The Arcade 

4 Crisis Zone 
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5 Gasht Squad DX 

6 Gun Balde 

7 Ninja Assoulte 

8 Silent Scope 

9 Silent Scope 

10 Sogeki 

11 The House of the Dead 4 SD 

12 The House of the Dead 4 dx 52" 

13 The House of The Death SD 

14 The Lost Word SD 

15 The Lost World DX 

16 The Ocean Hunter 

17 Time Crisis 2 Twin DX 

18 Time Crisis 2 Twin SD 

19 Time Crisis 3 Twin DX 

20 Time Crisis 3 Twin SD 

21 Time Crisis SD 

22 Vampire Night 

23 Virtua Cop 

24 Virtua Cop 2 DX 

25 Virtua Cop 2 SD 

26 Wartan Troopers 

27 Warzad 

E. Mesin Attraction (Attraction Machines)

No. NamaMesin 

l Ali Baba 

2 AS-1 

3 Bumper Car 

4 Mini Ferris Wheel 

5 Samba Ballon 

6 Soft Play Interactive 
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F. Major Ride (Major Ride Machines)

No. NamaMesin 

1 Bumper Car 

2 Carrousel 

3 Mini Train 

4 Roller Coaster 

G. Mesin Vending (Vending Machines)

No. NamaMesin 

1 Candy Crane 

2 Chock A Block 

3 Dream Cather 

4 Drill O Matic 

5 Elpin Cupid 

6 Eye Catcher 

7 Eye Catcher DX 

8 Fancy Lifter 

9 Fancy Wheel 

10 Giant Light House 

11 Love& Berry 

12 Mushiking 

13 Musical Chair 

14 Pang Pang Train 

15 Real Shooting 

16 Real Zone 

17 Roller Coaster 

18 Skill Tester 

19 Sneakers & Leaders 

20 Stacker 

21 Stacker DX 

22 Start Gate 



23 Sweet Land Mini 

24 Sweet Wheel 

25 The Big One Crane 

26 The Giant Crane 

27 Tower Candy 

28 Toy Plus 

29 Toy Soldier 

30 Toy Story 

31 Turtle Merchendiser 

32 Win Everytime 

H. Mesin Redemption (Redemption Machines)

1. Mesin Redemption Kategori 1

No. NamaMesin 

1 Basket Ball 

2 Basket Champ 

3 Big Mouth 

4 Boxing King or Captain Zodiac 

5 Crazy Shooter 

6 Cycling Stadium 

7 Double People Basketball 

8 Dream Bowl 

9 EQ Punch 

10 Fire Department 

11 Fire Dragon 

12 Full Court Frenzy 

13 Golf 

14 Hockey2000 

15 Hoop it 

16 Magic Hoop 

17 Magic Shoot 

18 Magic Short 
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19 Mini Bowling 

20 Mini Durucx 

21 Mini Shoot Basketball 

22 Monster Power 

23 Orang Hockey 

24 Penalty Shoot Out 

25 Play Basketball 

26 Rope Skipping 

27 Shoot&Hoop 

28 Slam N Shoot 
5 29 Slamp and Jump 

30 Speed Hockey 

31 Spider Web 

32 Sport Shoes 

33 Stadium Basket Ball 

34 Star Kicker 

35 Strike Clown 

36 Strike Teeth 

37 Strong Puncher 

38 Super Shoot 

39 Super Slam Dunk 

40 Super World Kick 

41 Table Hockey 

42 Table Hockey 

43 The Boomglemen 

44 The Cup Fast 

45 The Ghost City 

46 Tough Dog 

47 Vegetable Garden 

48 Vine Climb 
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2. Mesin Redemption Kategori 2

No. NamaMesin 

1 Alligator shot 

2 Arround The World 

3 Baby Bear Automat 

4 Bajak Laut 

5 Ball Prince 

6 Ball Shovel Truck 

7 Bee House 

8 Beebee Boppin 

9 Bermuda Adventure 

10 Big Bertha 

11 Big Bessie 

12 Big Hammer 

13 Big Shark 

14 Bomb Monster or Burst 

15 Bouncing Buggies 

16 Bowling 

17 Buddy Bear 

18 Buzzy Bee 

19 Buzzy Buzzy Bee 

20 Can Alley 

21 Catch The Ball 

22 Cave Mania 

23 Chicken Farm 

24 Coco The Clown 

25 Crab Panic 

26 Cracky Crab 

27 Crazy Clown 

28 Crocodile Panic 

29 Dancing Butterfly 

30 Danger Mine 

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 
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31 Desert Storm 

32 Didang Paradise 

33 Diggers Prize 

34 Disco Duck 

35 Dog Punder 

36 Exciting Rally 

37 Feed Fido 

38 Feeding Frenzy 

39 Fire Ball 

40 Forest Party 

41 Frantic Fred 

42 Frog Jump 

43 Frog Singing 

44 Froggy 

45 Gokideta 

46 Guess Which Side 

47 Hammer 

48 Hammer Champ 

49 Hammer Head 

so Hammer hit 

51 Happy Dolphin 

52 Happy Halloween 

53 Hippo Dark 

54 Honey Bear 

55 Horcing Around 

56 Ice Ball 

57 Insect Concert 

58 Jig Pup 

59 Kangaroo Mom 

60 Kani Kani Panic 

61 Labirynth Ghost 

62 Lay An Egg 

63 Lippy the Clown 
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64 Little Bowling 

65 Loose Change 

66 Lovely Dog 

67 Lucky Number or Stop The Clock 

68 Magic Bat 

69 Melody Clown 

70 Melody Egg 

71 Monkey Fruit 

72 Moorhuhn 

73 Mr. Wolf 

74 Naughty Hut 

75 Ocean Park 

76 Pachi-Pachi Jumbo 

77 Play Teeth 

78 Pop Corn 

79 Rescue the Nemo 

80 Ribbit Racing 

81 Robo Bop 

82 Round World 

83 Rugby Game 

84 Screamin Slopes 

85 Shake Rattle & Roll 

86 Shoot to Win 

87 Show Time 

88 Side Winder 

89 Skee Roll 

90 Skeeball Lightning 

91 Smack N Alien 

92 Snow Moppet 

93 Spin and Win 

94 Steam Train 

95 Super Goal Keeper 

96 Super Gorilla 
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97 Super Ping Pong 

98 Swamp Stomp 

99 Tam Tam Monkey 

100 The Paradise of Kangaroo 

101 Three on Line 

102 T icket & Music 

103 Tortoise Beating 

104 Tread Beetle 

105 Tug Racer New 

106 Wani Wani Panic 

107 Western Mine 

108 Wheeling n Dealin 

109 Willy B Stinky 

110 YoyoPunch 

3. Mesin Redemption Kategori 3

No. NamaMesin 

1 After Shock 

2 After Shock 2 

3 AntGoage 

4 Big Cannon 

5 Big Wheel 

6 Cat & Mouse 

7 Chicken Dash 

8 Chicken Paradise 

9 Circus Roll 

10 Coin Clown 

11 Coral Island 

12 Cowboy Reward 

13 Coynz 

14 Cyclone 

15 Desert Travel 
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16 Dino Score 

17 Dino Time 

18 Earth Shock 

19 Enchanter 

20 Ez Touch Global 

21 Fire Drill 

22 Fish Tale 

23 Fling Shot 

24 Forest Pary 

25 Fruit Express 

26 Gold Rush 

27 Gold Wheel 

28 Golden Fish 

29 Gorilla King 

30 Happy Fantasy 

31 Happy Game 

32 Happy Hobos 

33 Happy Squirrel 

34 Heavy Truck 

35 Hungry Dragon 

36 Irrigating Bamboo 

37 Jungle Rama 

38 Jurassic 

39 King Castle 

40 Lucky Clown 

41 Lucky Prize 

42 Lucky Star 

43 Ocean Park 

44 Pharaoh Fantasy 

45 Pig Racing 

46 Pirates Gold 

47 Pocket 
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48 Racing Animal 

49 RoadHawg 

50 Round World 

51 Seek & Treasure 

52 Shark Hunter 

53 Shooting Star 

54 Spray Gun 

55 Sprite Island 

56 Stop the Clock 

57 Super Rally 

58 Super Rally 2 

59 The Pegasus 

60 Ticket Factory 

61 Ticket N Music 

62 Titanic 

63 Tornado 

64 Troy 

65 UFO 

66 Volcano 

67 Western Lion 

68 Wheel Deal 

II. Mesin / Media Permainan yang Tidak Dibolehkan :

A. Mesin Medal - Coin Pusher (Medal Machines - Coin Pusher )

No. NamaMesin 

1 Bomber Chance 1 

2 Cross Magic 

3 Cross Magic 2 

4 Dancing Fever 

5 Delta Magic 

6 Delta Magic 96 
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7 Diamond Circle 

8 Fun Cube 

9 Galaxy Dream 

10 Jumbo Pusher 

11 Jungle Rama 

12 Pac Adventure 

13 Pac N Party 

14 Rocltin Vampire 

15 Show Revue 

16 Takara 

17 Western Dream 

18 Yetterman 

B. Sebagian Mesin Jenis Redemption (Redemption Machines), yaitu:

No. NamaMesin 

1 Colorama 

2 Dream Circuit 

3 Frog Ball 

4 Lot o Fun 

5 Treasure Chest 
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SMS BERHADIAH 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 9 Tahun 2008 

Tentang 

SMS BERHADIAH 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah: 

MENIMBANG : a. bahwa akhir-akhir ini sangat marak praktik penyelenggaraan 
kuis Short Message Service (SMS) berhadiah di berbagai 
media, terutama stasiun televisi dan mengundang pertanyaan 
dari masyarakat mengenai status hukumnya; 

b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada
tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M telah 
menetapkan Keputusan tentang Hukum SMS Berhadiah; 

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang
perlu menetapkan fatwa tentang SMS berhadiah dimaksud 
untuk dijadikan pedoman. 

MENGINGAT: I. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [17]: 90. 
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"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat 
keberuntungan." (QS. Al-Maidah [17]: 90)

2.  Firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' [17]: 26-27: 

': . .  dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 
secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah 
saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar 
kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra' [17]: 26-27)

3. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf [7]: 31:

': .. dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf

[7]: 31) 

4. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir [74]: 6:

'PJ-.i�J 
"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh 
(balasan) yang lebih banyak". (QS. Al-Muddatstsir [74]: 6)

5. Hadis Nabi SAW:

),r::, °'iJ Jr" 'i 
Tidak boleh ada bahaya dan sating membahayakan 

6. Kaedah SaddAdz-Dzariah serta upaya preventif (pencegahan)

dari dampak negatif yang ditimbulkan. 

7. Kaidah Fikih :
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MEMPERHATIKAN 

1. Hasil penelitian Tim Pertimbangan dan Pengawasan Undian

Gratis Berhadiah (PP UGB) yang dibentuk oleh Badan 

Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Departemen 

Sosial RI yang menyatakan bahwa praktik SMS Berhadiah 

banyak merugikan masyarakat daripada manfaat yang 

diperoleh karena mendorong masyarakat untuk mengirim 

SMS sebanyak-banyaknya. 

2. Pendapat Tim dari BRTI yang menyatakan bahwa hadiah

dan mekanisme dari SMS Berhadiah tak dapat dideteksi 

lebih <lulu, clan banyak dipengaruhi oleh peserta sendiri 

sehingga merugikan masyarakat. 

3. Keputusan BRTI melalui surat tertanggal 2 April 2008,

No. 041/BRTI/III/2008, yang menginstruksikan agar 

penyelenggara telekomunikasi menghentikan layanan 

SMS Berhadiah, khususnya yang menggunakan metode 

pengumpulan poin terbanyak/ tertinggi. 

7. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang

SMS Berhadiah tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 

2006 M. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG SMS BERHADIAH

Pertama: 
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Ketentuan Umum 

I. Yang dimaksud dengan "SMS Berhadiah" adalah segala

bentuk kegiatan penghimpunan pengiriman SMS mengenai 

suatu masalah, yang disertai janji pemberian hadiah, 

baik melalui undian ataupun melalui akumulasi jumlah 

(frekuensi) pengiriman SMS yang paling tinggi, sementara 

biaya pengiriman SMS di luar ketentuan normal, clan sumber 

hadiah tersebut berasal dari akumulasi hasil perolehan SMS 

dari peserta atau sebagiannya berasal dari sponsor. 



Kedua: 

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

2. Kegiatan SMS Berhadiah dapat berbentuk bisnis kegiatan
kontes, kuis, olahraga, permainan (games), kompetisi clan 
berbagai bentuk kegiatan lainnya, yang menjanjikan hadiah 
yang diundi di antara para peserta pengirim SMS baik 
dalam bentuk materi (uang), natura, paket wisata dan lain 
sebagainya. 

Ketentuan Hukum 

1. SMS berhadiah hukumnya haram, jika : 

a. Mengandung unsur maysir, tabdzir, gharar, dharar, ighra'

dan/ atau israf 

1) Maysir (judi) yaitu mengundi nasib di mana
konsumen akan berharap-harap cemas memperoleh 
hadiah besar dengan cara mudah. 

2) Tabdzir yaitu menggunakan harta untuk sesuatu
yang tidak bermanfaat menurut ketentuan. 

3) Gharar yaitu adanya ketidakpastian peserta untuk
memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang 
tidak jelas (bersifat tipu daya) oleh produsen/ 
penyedia jasa melalui trick janji pemberian hadiah 
atau bonus. 

4) Dharar yaitu membahayakan orang lain akibat
dari permainan judi terselubung yang menyesatkan 
dengan pemberian hadiah kemenangan di atas 
kerugian clan kekalahan yang diderita oleh peserta 
lain. 

5) lghra'yaitu membuat angan-angan kosong di mana
konsumen dengan sendirinya akan berfantasi 
mengharapkan hadiah yang menggiurkan. 
Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja 
karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan 
cukup menunggu pengumuman. 

6) Israf, yaitu pemborosan, di mana peserta
mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang wajar. 

b. Hadiah yang diberikan dalam praktik SMS Berhadiah,
baik keseluruhan ataupun sebagiannya, berasal dari 
hasil pengiriman SMS. 
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2. SMS Berhadiah hukumnya mubah jika tidak terdapat hal

yang disebutkan pada angka l. 

3. Hukum haram untuk SMS berhadiah ini berlaku secara

umum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik penyelenggara 

acara, provider telekomunikasi, peserta pengirim, maupun 

pihak pendukung lainnya. 

Ketua 

ttd 

Jakarta, 17 Ramadhan 1429 H 

17 September 2008 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

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



NIKAH DI BAWAH TANGAN 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor IO Tahun 2008 

Tentang 

NIKAH DI BAWAH TANGAN 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah: 

MENIMBANG : a. bahwa di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktik 

pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang 

menimbulkan dampak negatif (madharrah) terhadap istri 

dan atau anak yang dilahirkannya; 

b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada

tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M telah 

menfatwakan tentang hukum Nikah Di Bawah Tangan; 

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang

perlu menetapkan fatwa tentang Nikah Di Bawah Tangan 

dimaksud untuk dijadikan pedoman. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum [30]: 21. 

, 1::.:.._- I-. •11 I !<· �I �( •.f • C �:f ·. . Cl , -t::.. 0f .i.j'tS\; •. , 
i...r--J '1r.:'. � JJ � ,y: t"'

"' 

,._,,.-- ,, - ,Y:J 
, , 

,.. $, ,  ,,, ,.. ,.. $, p � > 

(" ' :i ..,)I) 0 __,� i� �41l �::i J 01 ,��J o�; � 
? , 
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"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21) 

2. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' [4]: 59

• <' ·. • �I d- ,J ' � I\ i � 1..f all i � 1..f i �,, ". .UI r:. � \Si-� r ,.,,,-,JJ rr � J � r" J-, � .

illL, 0 � 
0 ! • !.< 01 J , � I( ill\ J,1 ; �,: / '• . ' • � '·t.:; .)t;

, . r-"Yr-- . rrJ, , J_;l.,r"...l,,�1 • 
.,, .,, / ,, 'II .,, 

� t �,. f- �--. �; ·')\ ·-i,-
-l � J r - .f"" r r- J

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

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) 

3. Hadis Nabi SAW:
• J ,;; • 0 /II .,,, , ., 

• • ,, � � ' I' ..) I' as, llJ\' ..:..:.Jt, ' C 1 ;. 
� • I • 

r..,1 J �J , J s.,::-- : � 

Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada 

pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari 

habasyah. 

4. Hadis Nabi SAW:

,... o ,, ,, J ,,, 0 ,,, 
0 �1.:.1,j y: .. � .. lr ,1"..lt.:;j' ,,-., :'\' ,1'.ICJ, ,,..� ;i"' I\ �c�J'4""' '1;- ,J � ,J �J � , �J f'"" c--

(o .1-/' ;Ji i:_r � �) .!ll� °.::;f ��\ �\�
Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena 

hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya, (3) karena 

kecantikannya ( 4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu 

berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama 

Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu (Hadis 

riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah RA). 
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5. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam al
Bukhari dalam Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 
1407 - 1987), cetakan ketiga, juz 5, hal. 1979, hadis 
nomor 4858: 

(�J�\ olJJ) 11�� •_)'_, ;..!jf 11 

Laksanakanlah walimah (atas pernikahan) sekalipun hanya 

dengan menyembelih kambing. (HR. Al-Bukhari) 

6. Hadis Nabi SAW sebagaimana dalam Ibn Hajar al-'Asqalani,
Fath. al-Bari, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), juz 9, haL 226. 

(<J.i.._;ll
) 

..u--i
) r-5'"\J..I ol

J
.J) ":Jl}� � ly.?'I'

) 
c_�\ l�f" 

Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid 

dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)". (HR. Al-Hakim, 
Ahmad, dan At-Turmudzi). 

7. Hadis Nabi SAW:
:1� tlJ :;;,, tl 

Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan 

8. Kaidah Fikih:

MEMPERHATIKAN 

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (di-utamakan) dari 

pada menarik kemaslahatan, dan qa'idah Sadd al-Dzari'ah. 

1. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang menyatakan bahwa:

,�:, � �:,r 11r, -�yrj :.s-� �,::,i ;.i.:.'i, �:,r ,11 
,, ,, " ,, / , ,,, 

2. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG NIK.AH DI BAWAH TANGAN 

Pertama : Ketentuan Umum 

Kedua: 

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah 

"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang 

ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan 

resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan': 

Ketentuan Hukum 

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah

terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat 

madharrah. 

2. Pernikahan hams dicatatkan secara resmi pada instansi

berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak 

dampak negatiflmadharrah (saddan lidz-dzari'ah). 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan : Jakarta, 17 Ramadhan 1429 H 

17 September 2008 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

DR. KH. Anwar Ibrahim Drs. H. Hasanuddin, M.Ag 
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PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS PEREMPUAN 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor : 04/KF/MUI/Tahun 2009 

Tentang 

PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS PEREMPUAN 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah: 

MENIMBANG: 1. bahwa di beberapa tempat layanan kesehatan seperti 

rumah sakit dan klinik diberlakukan pakaian kerja khusus 

bagi tenaga medis perempuan dengan membuka sebagian 

tangannya dengan alasan jika pakaian berlengan panjang 

maka akan berpotensi tertular atau menularkan penyakit; 

2. bahwa penetapan seragam sebagaimana di atas telah

menimbulkan pertanyaan dan penolakan dari sebagian 

masyarakat; 

3. bahwa atas masalah di atas, PT. Affinity Health Indonesia

mengajukan pertanyaan mengenai hukum penggunaan 

pakaian kerja bagi tenaga medis perempuan yang terbuka 

sebagian tangannya; 

4. bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa

tentang pakaian kerja bagi tenaga medis perempuan ketika 

menjalankan tugasnya. 

MENGINGAT: l. Firman Allah SW T dalam ayat-ayat sbb: 
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•
(
" :;i .,.,. E ,,,J::. .,,0 ..,0, ::, ,," •

1 
... ;;, .. ,, ,.t. t� ,...t.t:; "JJ 

) �l�I -.f} _,1 �I�! -.f} _,1 i.:,fl�! ) i.:..-f? � :I.:.;\ _,1 �[:.ii _,1 i.:.f? � 

-._.J1 1:�11 fJG.-' 11 �- ._,
=

J1J ( .� -. l!J1 f�'Y •. :f�i:;. 'f � •wIJ.-, ..r- ) J' .x ,.J, ) p>' � ) i.:...f' • ) j-&,; 
,; F / / / _,, / 

,> "' 

:Lll .p(;'j, Ji, ,_,� r-1

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah 
mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
tampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan 
kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan 
perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 
mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, 
atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki
laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau 
putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 
Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan
pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat 
wanita", (QS. An-Nur[24]: 31)

� u.;,. •. �. :1� '. -:i_: ' • .  '.' i1 L.:..;' �G' �('·� 
0
1� 

4 
.�11 ,-.� i.; 

� .x � u::: . �_,..., : ) , .) , )J , '-" � � • 

"Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 
perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah 
mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". 
(QS. Al-Ahzab[33]: 59) 

,II_ 
J. ... ,,, 

', •. . :ill · • Ci;. 1::.. t:.' 
�? ,X 0 � � ..,,..,.. J 

''..dan Dia (Allah SWT) sekali-kali tidak menjadikan untuk 
kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS. Al-Hajj[22]: 78)

"'°"i':11 J,1 '<'.�t I ;i�1f � , \""""",·. r"' J, , 

''. .. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan, ... " (QS. Al-Baqarah[2]: 195)
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2. Hadis-hadis Rasulullah SAW; antara lain:

.J J ,,  JJ ,, 
� fl, .J , ,. ,. ,, ,.,. '11 .J 9 ' �) fo '1 » :r-1--J � .:ill � �I Jr� Ju :Ju -.s:WI ,;-:i- �\ �

� o\Jj .« •.•• �w\ ��-;. J; �(:,:j1 � �,, f.Ji ��-;. Ji 

Dari Abi Said al-Khudzri berkata: Rasulullah SAW. bersabda: 
"laki-laki jangan melihat aurat laki-laki lain, dan perempuan 
jangan melihat aurat perempuan lain ... " (HR. Muslim)

Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Allah 
SWT. tidak menerima shalat perempuan dewasa (yang sudah 
haid) kecuali dengan memakai kerudung" (HR. Ahmad, Ibnu

Majah, Ibnu Hibban, dan Abu Daud) 

L..>:-' 'J · ;('' i1 i· -fi -- L ..Js. .:ill I -- • 7\\ .,jt, 1•.1 i.:;.i.:, •( ' .• -: • J �J • ..s! r- � r-J • � i..r: . '1l-' r .:.r 
J JJb y.l olJJ .« \.w� �_,.ia, j,.;.; �(.. t_��\ �\$' I�� » Jli �lj� � � 

� )..UIJ ,.S\.:l..lJ 1,5if.-,llJ

Dari Umu Salamah RA bertanya kepada Nabi SAW: "apakah 
perempuan shalat dengan memakai baju dan kerudung dengan 
tidak ditutup kain? Nabi bersabda: "jika bajunya longgar dan 
besar sehingga menutupi luar telapak kakinya" (HR. Abu

Daud, al-Baihaqi, al-Hakim, dan ad-daruquthni). 

J- : j �ill� 7�1 :x .f:,:j1 � r5'.} �� Jt. � J_,,..5:-. ✓
,, ,I',, 

,,,,, : # 4: , ,. � J J $ ,,,. ,, ,,. "' J � . ·Jw�w••r:. ilt ·Ju '• 11 J'··· jj1..,'·''·u·11· ·1··t:1s-
✓. � I,$ • 4,.;;.;.., .JAi. <$. : -.1...r.:- iJ�C:::"J r-' ., 

1J4>-..:.,;I •'JJ 11 �:'.l.::,: �ill L.�ti ��J! �), e;Lll t/.u1J :�' 

Dari Makhul, dari seseorang yang bertanya kepada Aisyah 
RA. tentang pakaian perempuan ketika shalat? Kemudian 
Aisyah RA. berkata: "Bertanyalah kepada Ali bin Abi Thalib 
RA lalu beritahukan saya jawabannya" Kemudian orang 
tersebut menemui Ali RA dan menanyakan hal yang sama. 
Ali RA menjawab: "Dengan menggunakan kerudung dan 
baju yang besar". Kemudian orang tersebut kembali kepada 
Aisyah RA dan memberitahukan jawaban atas pertanyaannya. 
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Mendengar jawaban Ali RA, Aisyah berkata: "(Jawaban Ali 

RA) benar" (HR. Ibnu Hibban) 

:Jli ,:.........;:. '!'·1 • i;,,' •. \,i �i ·. · :J1i :'Jli �"- · .; ,. i, •. · 
•• J ), �., _,.. , .i""'-! . _?'-" l.i· )� .:.r 

,, ,,. , ,, ,, ,, 

·J� ....... ,;, J·1 4., :. �1: �f �f ·.1,,:"J '1 ':_::_i, , ,,, (·1 •1:....:ti u, Y' : . ; 
. 

c::-- r-' .,.,.-- '-,F"., i.; � ): ..r-

lt �1). lp..:i Ll:', �� �) J� ��1
11 

:�J � all j_,, �\ J;..�
r-L--- Al)) 

Dari al-Miswar bin Makhramah RA, ia berkata: "Saya 

mengangkat batu yang sangat berat sedangkan saya memakai 

pakaian yang tipis. Kemudian pakaian saya terbuka (sehingga 

terlihat aurat), karena saya sedang mengangkat batu 

maka saya tidak bisa menutupnya, sampai saya sampai ke 

tempat batu tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: 

"Kembalilah pada pakaianmu, ambillah dan janganlah kalian 

berjalan dengan telanjang" (HR. Muslim) 

Anas RA bercerita ten tang Rasulullah SAW ketika perang 

Khaibar. ia berkata: kami shalat dhuhur bersama di Khaibar, 

kemudian Nabi SAW naik (kuda) dan Abu Thalhah (juga) 

naik, sedang saya membonceng di belakangnya. Kemudian 

Nabi SAW memacunya di gang Khaibar, dan kedua Iutut 

saya menyerempet pahanya sehingga terlepas kainnya dari 

paha Nabi SAW, dan saya melihat pahanya yang putih" (HR. 

Muslim) 

Dari Jabir RA, sesungguhnya Ummu Salamah meminta 

izin Rasulullah SAW untuk bekam, kemudian Nabi SAW 

memerintahkan Abu Thaibah untuk membekamnya" (HR. 

Muslim) 
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Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah 

membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain." 

(HR. Ibnu majah dan ad-Daruqutni). 

3. Kaidah Fi.kih

MEMPERHATIKAN 

,... .,, ,,. .,.,,_ ,, ,.,. J } 0 

�i..;:. :,i �.: .. ns· �� ��,,�, a.1;:.,. J)f J.i �w, 

Kebutuhan mendesak bisa sama posisinya dengan keadaan 

terpaksa (darurat), baik umum atau khusus. 

Dharar itu harus dihilangkan. 

. I.CUI � , ::,.: ,,�._,,
9 : -! �e. J.r-

Dharar itu harus dihindarkan semaksimal mungkin 

�I �w, I�! /UI 

Jika terjadi kesempitan, suatu perkara menjadi longgar 

dw1 � Js. r� ��, ;�;
Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada 

mengambil kemaslahatan. 

1. Pendapat As-Syirazi dalam Al-Muhazzab;

ti ., 0 ' ; 
.; 0 ,, tt' .,, 

��'_,'_;;:, �y �� �_; )bi- �� '_,I ,1Jli:JJ �I J! �I �� 

Jika terpaksa untuk membuka aurat, misalnya untuk alasan 

medis atau khitan, maka boleh membukanya, dengan alasan 

darurat" (Al-Muhazzab, Juz 1 h. 123) 
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2. Pendapat An-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhazzab;

;j!i 1ili � ��\ , � � �f '.i.;,_ �I J,l , G,..1 J� 
, J , • J , :C. ,, 

�. 1:0 J ��, . 1;._ :r, · ' �l•,_, 0� �1 J' > :.,i.;..:.�1 , ., ..s- , ..s- � ..,-- , , , .J-9) . 

?';. llil, y;_,,i 0� yi.;..:.�, Jti w-- ;!G.-1 �ti '}J ��:,�11 

t' '"·-1\ J,( .', I ,JJ.r- r 

Jika diperlukan membuka (aurat) maka boleh untuk 

membukanya seperlunya saja, sebagaimana pendapat 

pengikut mazhab Syafi'i. Pendapat imam Syairazi (dalam 

al-Muhazzab) bahwa boleh membuka sebagian aurat dengan 

alasan terpaksa (darurat), mengandung pengertian karena 

ada kebutuhan mendesak (lil-hajah) bukan dalam pengertian 

darurat sebenarnya. Seandainya beliau menyatakan: '1ika 

diperlukan" sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah lainnya 

maka mungkin lebih tepat, agar supaya tidak dikesankan harus 

disyaratkan adanya keterpaksaan (darurat) (Al-Majmu: Juz 
3, h. 166) 

3. Pendapat dalam kitab al-Mabsuth

��.,�\ �Q ��:,.Ji J1 )D� :.,.till �jj, ;t_;.. 1111:U. � fiJ

Tetapi walaupun begitu (wajib menutup aurat) jika ada 

keperluan ( udzur) boleh melihat au rat orang lain, dengan 

alasan adanya keterpaksaan (dharurat) (Al-Mabsuth, Juz 
12, h. 377)

4. Penjelasan tim investigasi yang dibentuk oleh DSN MUI yang
menyatakan bahwa baju seragam yang berlengan panjang 
bagi tenaga medis perempuan dapat membahayakan dirinya 
dan orang lain, karena dapat menjadi media penularan 
penyakit. 

5. Pendapat peserta rapat komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia
pada Rabu tanggal 11 April 2009. 
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS 

PEREMPUAN 

Ketentuan Umum: 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pakaian kerja adalah pakaian yang digunakan ketika tenaga medis perempuan

sedang bertugas di bagian klinis, yang berhubungan langsung dengan pasien. 

2. Tenaga medis perempuan adalah tenaga medis yang bertugas di bagian klinis,

yang berhubungan langsung dengan pasien, yang antara lain dokter dan perawat; 

tidak termasuk tenaga medis nonklinis yang antara lain bagian administrasi. 

Ketentuan Hukum 

1. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan kedua

telapak tangannya. 

2. Tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya boleh membuka aurat

di bagian tangannya, sampai sebatas siku, jika ada hajat (kebutuhan yang 

mendesak) terkait dengan masalah medis. 

3. Pakaian kerja hams terbuat dari bahan tidak tembus pandang dan tidak

menunjukkan lekuk tubuh. 

Ketua 

ttd 

Ditetapkan di : Jakarta, Jumadil Ula 1430 H 

6 Mei 2009 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

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

565 



OTOPSI JENAZAH 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 6 Tahun 2009 

Tentang 

OTOPSI JENAZAH 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Rapat Komisi Fatwa, 

pada 12 Jumadil Akhir 1430 H / 6 Juni 2009 M, setelah: 

MENIMBANG : a. bahwa otopsi jenazah sering dilakukan untuk kepentingan 

pemeriksaan, penyelidikan, riset dan/atau pendidikan; 

b. bahwa otopsi jenazah dibutuhkan dan cenderung meningkat

seiring dengan dinamika dan perkembangan sosial budaya 

masyarakat; 

c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum

otopsi jenazah; 

d. bahwa untuk memberikan pendapat hukum Islam, perlu

penetapan fatwa tentang otopsi jenazah guna dijadikan 

pedoman. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 
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"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 

mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk 

yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra' (17]: 70). 

(" '\ :o AJI) ¥ ��G1 _) � � :;i;:. ($)1 ; 
"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 

untuk kamu .. . ". (QS. Al-Baqarah [2]: 29) 

��, � ,� 0�J �,: �.1�i;:. � � � �� �-;.J r:;ii.; 
('\" :-.r-i y.) � .,4w q[i,: � 

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya 

kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang 

sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia 

lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami. (QS. Yunus: 92) 

(" "\ -"o :..::.,� )1) 111;J, :t;.f \Jlif ✓�DI F r-5f
Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, 

Orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat 

(77]: 25-26) 

2. Hadis Rasul Allah SAW; antara lain:

I' , , •• , , •I • 

(,?JGl-1) t+a;-:, 16)c 0�1 -:, lAI;'°; � ?' Js, �;

(' � r c: :�1 

"Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, 

dan menguburkan jenazah". (Kitab Al-Hawi al-Kabir, Juz 3

hal. 6) 

. ,. ' .
• I • • M • • . ,. : !< . • . '. ,. - I ;._\ (� �) �y _J, or- J J� J ,:."'"-! o.,.,-

,,, - ,,, ,,, 

"Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis 

daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia 

dalam dua pakainnya" (Muttafaq Alaih) 
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(� � ::i )\::i y.i J 4..:►.-l,. ..:r-1 J 
Engkau jangan memecahkan (merusak) tulangjenazah, karena 
merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana 
perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup. 
(Riwayat Malik, Ibn Majah, clan Abu Dawucl clengan sanacl 

yang shahih) 

( 4..:►.-l,. J.IJ ::i Jl::i ly.i o\JJ) �yi J J-1 � � �i � '_;.s

Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal 
(hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang 
seseorang yang masih hidup. (HR. Abu Dawucl clan Ibn

Majah) 

3. Qa'idah Sadd al-Dzari'ah

4. Kaiclah fikih, antara lain:

,.J•' , ;, I' I�-,.:, ,> 11 ',, -�-� � i..s- i..\A..A ;l:,-1.A.o...1 ► )::i 

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) 
dari pada menarik kemaslahatan. 

.�,��\ 2 ��:,�1 
Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) 
dilarang. 

(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya. 

�f ::-,-'��� 1�;:,, �f �)� ;i1�;:,, Jf ;>IJ� ��� \��

Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling 
bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar 
dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko 
bahayanya lebih kecil. 
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�I �? � �f :)-1 �? 
Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada 

kehormatan seseorang yang mati. 

'<'."!f'.' 1�'-'_'i1'. �\ 1�0, 
r' if i..r ..r-:-,:' ) ,,/' i..r •. 

Pengajuan bukti adalah kewajiban orang yang mendakwa 

dan sumpah adalah bagi orang yang mengingkari (dakwaan) 

nya. 

MEMPERHATIKAN: 

1. Fatwa MUI tanggal 5 Februari 1988 tentang memuseumkan

mayat clan Fatwa MUI Tanggal 29 November 2007 tentang 

Pengawetan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian serta 

Fatwa MUI Tanggal 3 Desember 2007 tentang Penggunaan 

Jenazah untuk Kepentingan Penelitian. 

2. Penclapat, saran, clan masukan yang berkembang clalam

Siclang Komisi Fatwa pacla Rapat Komisi Fatwa 6 Juni 2009. 

Dengan bertawakkal kepacla Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG OTOPSI JENAZAH 

Ketentuan : 

Umum 

Dalam fatwa ini yang climaksucl clengan otopsi meliputi clua 

macam otopsi, yaitu otopsi forensik clan otopsi klinikal, yang 

clilakukan untuk tujuan meclis legal seperti menentukan penyebab 

kematian untuk tujuan pemeriksaan, penyeliclikan, riset clan/atau 

pencliclikan. 

Ketentuan Hukum: 

1. Pacla clasarnya setiap jenazah harus clipenuhi hak-haknya,

clihormati keberaclaannya clan ticlak boleh clirusak. 

2. Otopsi jenazah clibolehkan jika acla kebutuhan yang

clitetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk itu. 
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3. Otopsi jenazah sebagaimana dimaksud angka 2 harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

Ketua 

ttd 

a. Otopsi jenazah didasarkan kepada kebutuhan yang

dibenarkan secara syar'i (seperti mengetahui penyebab 

kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian 

kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan 

oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan 

oleh ahlinya. 

b. Otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam

memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada poin 

(a). 

c. Jenazah yang diotopsi harus segera dipenuhi hak

haknya, seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan 

dikuburkan. 

d. Jenazah yang akan dijadikan obyek otopsi harus

memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui 

wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari Pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

Ditetapkan di : Jakarta, 12 Jumadil Akhir l 430 H 

6 Juni 2009 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd 

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



PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 01/MUNAS-VIII/MUl/2010 

Tentang 

PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK 

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 salah satu ikhtiar untuk mempermudah pembuktian 

tindak kejahatan tertentu seperti kasus penggelapan, 

korupsi clan pencucian uang (money laundering) adalah 

penerapan "asas pembuktian terbalik': di mana seseorang 

yang diindikasikan telah melakukan kejahatan tersebut 

dapat dimintai beban pembuktian. Akan tetapi, hingga 

kini gagasan penerapan asas tersebut belum dapat terwujud 

karena berbagai pertimbangan, di antaranya adalah adanya 

benturan dengan asas lain dalam hukum, yakni asas "praduga 

tak bersalah"; 

b. bahwa umat Islam hams memberikan kontribusi positif

dalam kehidupan berbangsa clan bernegara, khususnya 

dalam mempercepat penanganan masalah korupsi, termasuk 

dengan melakukan kajian terkait dengan penerapan asas 

pembuktian terbalik dalam tindak kejahatan tertentu dalam 

perspektif agama; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pain a clan b,

Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang penerapan 

asas pembuktian terbalik sebagai pedoman. 
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� :,}_, � ;14 �· �j½ �:;i ij,j i�1; ;j.)T �:� (1 

·l'f :&ii 1�.i ·i Ll � �� • 1 '-� ,'WT- :J.viT i �, :.i 
,._;J 'J•- J ., � .... v. Dl:!..r J I)!. ,.,, J , 

,, ,, ,, ,,, ,,,, 

( { �);:� L:... � � • � v ,. v 

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang 

yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena 

Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak 

dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang 

dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata

kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan." (QS. An-Nisa' [4]: 135) 
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"Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan 
perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud 
( melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak 
melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami 
memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. 
Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami 
yang terpilih. 
Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita 
itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak 
dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka 
pintu. wanita itu berkata: 'Apakah pembalasan terhadap 
orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, 
selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang 
pedih?' 
Yusuf berkata: 'Dia menggodaku untuk menundukkan 
diriku (kepadanya),' dan seorang saksi dari keluarga 
wanita itu memberikan kesaksiannya: 'Jika baju 
gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan 
Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju 
gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang 
dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.' 
Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis 
Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: 'Sesungguhnya 
(kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, 
sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.' 
(Hai) Yusuf 'Berpalinglah dari ini, dan (kamu hai 
istriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu 
sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah."' 
(QS. Yusuf [12): 24-29)

2. Hadis Nabi SAW:

�\�� �81 � ')" :Jti -r-L J � ..1)1 � :s;i, 0f (1
'i:.11 1;. _  '· -i, .<,, �:1( 0 f' JG:- ;�., " IS -;�

if' ,s- � 0-;'-') ('"Ty) .) , U" if' 
, . , 

(<..)"� J.\ ,y, � �) II� 

Nabi SAW bersabda: "'Seandainya dakwaan (tuntutan) 
manusia dimenangkan, niscaya banyak orang menuntut 
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darah dan harta orang lain. Akan tetapi sumpah 

dibebankan kepada terdakwa." (Riwayat Muttafaq Alaih 

dari Ibn 'Abbas RA) 

(� ,<l>--L- .:r-lJ "?j.,. ,?IJ

Alat bukti dibebankan kepada pendakwa (penuntut) 

dan sumpah dibebankan kepada terdakwa (tertuduh). 

(Riwayat al-Baihaqi, Turmudzi dan Ibn Majah, dari Ibn 

'Abbas) 

J O ,,, ,, -1' ,, ;/, ,, ;/, ;/, ;/, ,, " "'  

�WI ;�t_;,j �� �I rL1 � �I � �I J�� .:,i (3

I, J.Af Iii' 0 <°I Iii Ji1 J , , G' Jlli .J.:s- •. : ,; '. 
� "?, ) r--~ , J-" .J • ,, � t.. .J �

rf � '->� �� �f:, 4:f � J �� tiii j Jw 

JI} _, _, 0 .,j _, ,- ,, ,,,. ,, 0 ,, J 

0� :.:.515' IJ�J ��� � � �� I� .)\) .)� � � �

Jlli ;._ti;���:� �G :.:JlS"' 0lJ �ly:- 4-l � :�
, , , 

Rasulullah SAW mengangkat seorang petugas penarik 

zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu 
melapor kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah 

ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya."'Lalu 
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Rasul SAW berkata kepadanya: "Tidakkah (sebaiknya) 
engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau 
tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak." Lalu 
Rasulullah menyampaikan khotbah malam hari setelah 
salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah 
dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: 
''Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat 
lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: 
'Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku.' 
Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu 
dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi 
jiwa Muhammad yang ada di dalam genggaman-Nya, 
tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia 
akan datang pada hari kiamat sambil mengalungkan 
barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup 
unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika 
yang ia korupsi sapi betina maka ia akan membawa 
suara lenguhannya, dan jika yang ia korupsi kambing 
maka pada hari kiamat ia akan membawa embikannya. 
Sungguh aku telah menyampaikan." Lalu Abu Humaid 
berkata, "Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya 
sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya:' Berkata Abu 
Humaid, "Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan 
itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya." (Riwayat 
Al-Bukhari) 

3. Atsar:
,,, ,,,, ,,. 0 o,- ,,,,. t r ,,,, ,,,, ,,, ,,,,,. 

Jw ... , � 'II � ...JJi �,. L �151 "' JI o'"" . 'i "., �
,;r-� ,X " , .J : _,,,...;, : J-/' J-/ c"" J 

,, ✓ ,,. ,,. "' ; 0 t ✓ ,,, ,,. ,., ,,. ✓ ,,.,. ,,. 

W '1 Jli � •s IL:!, �.,i;:.\ Jli " Jli �\j;,..j �i 
,J •, ..r-"-l - , J  • 

,_,. ,,. ,;,_ '£ ,,,, ,,, ;,o,,- ,, ,,- 0 0 

Jli �,,�-o\ ;;.1 :X Ju .LiJi ;;.? Jli �� � � 
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.Jci1�. , -· -), , 
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4. 

576 

Ketika Abu Hurairah RA pulang dari Bahrain menghadap 

Umar membawa uang sebanyak empat ribu, Umar bertanya, 

"Apakah Anda telah berbuat zalim kepada seseorang?" Ia 

menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah Anda telah 

mengambil sesuatu tanpa hak?" Ia menjawab, "Tidak." Umar 

bertanya lagi, "Berapa yang kamu bawa untuk dirimu?" Ia 

menjawab: "Dua puluh ribu." Umar bertanya lagi, "Dari mana 

kamu peroleh?" Ia menjawab: "Saya berdagang." Umar berkata: 

"Perhatikan berapa modal dagangmu dan upah pekerjaanmu. 

Dua bagian itu saja kau ambit untukmu, sedangkan sisanya 

masukkan ke dalam Baitul Mal." (Atsar yang terdapat dalam 

Thabaqat Ibn Saad) 

Kaidah fikih: "" "" J,,- J € I �jJ\ ;;�1;. J,c"YI 

Pada dasarnya seseorang itu tidak memikul tanggung 

jawab. 

a J 
$ 

r:WI J.c:11 (2 

Pada dasarnya seseorang itu tidak ada tanggung jawab 

hukum. 

·�1 a.:., WI • ·�, f -.:.,�\ . ·,·A�\ 
r ; ! !Y ] , � ..r-

Pada dasarnya sifat-sifat dan hal-hal yang baru itu tidak 

ada. 

Diamnya seseorang di saat perlu memberi penjelasan 

dianggap sebagai penjelasan. 

� , i:.i, 1;,. � • _ 'i" i:.i1 r� a, <5
,. if' -...r- � J � '.J"" •. 

Pembuktian itu menjadi tanggung jawab pendakwa 

(penuntut) sedang sumpah menjadi tanggung jawab 

orang yang didakwa. 

.,, ,,, J ,,, 

�;�ts' ��I (6 

Tulisan itu memiliki kekuatan seperti kesaksian. 
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MEMPERHATIKAN: 

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

T indak Pidana Korupsi, Pasal 37 ayat (1), yang 

menyebutkan bahwa, "Terdakwa mempunyai hak 

untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak 

pidana korupsi", dan Pasal 37A ayat (1) dan (2), yang 

menegaskan bahwa, "Terdakwa wajib memberikan 

keterangan tentang seluruh harta bendanya dan 

harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda 

setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai 

hubungan dengan perkara yang didakwakan." Dalam hal 

terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan 

yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau 

sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) digunakan untuk 

memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa 

telah melakukan tindak pidana korupsi. 

b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2002 tentang Pencucian Uang. 

c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2003 tentang Gratifikasi. 

2. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI

tanggal 27 Juli 2010. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN 

TERBALIK 

1. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya

pengakuan (iqrar) atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa seseorang 

tersebut bersalah, sejalan dengan asas praduga tak bersalah. 
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2. Kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan penuntut, sedang

sumpah bagi orang yang mengingkarinya. 

3. Pada kasus hukum tertentu, seperti kasus penggelapan, korupsi dan pencucian

uang (money laundering), dibolehkan penerapan asas pembuktian terbalik jika 

ditemukan indikasi (amarat al-hukm) tindak pidana, sehingga pembuktian atas 

ketidakbenaran tuduhan dibebankan kepada terdakwa. 

Rekomendasi 

1. Pemerintah dan DPR diminta untuk merevisi beberapa ketentuan peraturan

perundang-undangan, agar dimungkinkan adanya sistem pembuktian terbalik 

untuk menegakkan kemaslahatan umum dan mencegah maraknya tindak pidana 

akibat kesulitan pembuktian material. 

2. Para penegak hukum diharapkan dapat menangani dan mengadili tindak

kejahatan tertentu seperti kasus penggelapan, korupsi, dan pencucian uang 

(money laundering) sekalipun hams dengan menggunakan pendekatan 

pembuktian terbalik. 

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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INFOTAINMENT 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 05/MUNAS-VIII/MUI/2010 

Tentang 

INFOTAINMENT 

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 infotainment di media penyiaran publik sering 

kali mengeksploitasi aib, kejelekan, gosip, kekerasan, 

perselingkuhan, perceraian, clan hal-hal lain sejenis terkait 

pribadi, bahkan tidak jarang berisi fitnah; 

b. bahwa pemberitaan infotainment sebagaimana dimaksud

huruf a seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat, 

memicu keretakan hubungan keluarga clan melahirkan 

dampak negatif lainnya serta mengganggu hak masyarakat 

untuk mendapatkan tayangan bermutu; 

c. bahwa banyak pihak yang menjadikan berita yang meng

eksploitasi aib, kejelekan, gosip, kekerasan, perselingkuhan, 

perceraian, clan hal-hal lain sejenis terkait pribadi sebagai 

sarana memperoleh popularitas, lahan pekerjaan, sarana 

hiburan, clan sarana mencari nafkah; clan oleh terhadap 

masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat 

mengenai hukumnya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a, b clan

c, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia 
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memandang perlu menetapkan fatwa tentang infotainment 

sebagai pedoman. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:
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"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 

purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari 

purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari 

keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu 

sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka 

memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat 

lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat [49]: 12) 

• 0 ,,, J ;f; 

� � ���(, ��I 0 J�� ��IJ (2 
, , , 

. , 

(OA : yl__;>-\rl) � �!J \J\.�_;' 1.,i:.;.-1 

"Dan orang-rang-orang yang menyakiti orang-orang yang 

mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka 

perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul 

kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab [33]: 

58) 

Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) 

dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." 

(QS. An-Nisa' [4]: 148) 
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2. Hadis Nabi SAW:

,,,_ ,,,.,, J .,, 0 0 ,,,,,,,, J J ,,, ,,, 0 "'::'// :W � •. C •. I 01/ �I ..w J -:: C � 015' 01 11 

� /-/ � r-- ,) . / yJ,J /-/ • 
/ / 

( � J -,foJ�I olJJ) 

Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah 
SAW bersabda, "Tahukah kalian apa ghibah itu?" 
Para shababat menjawab: ''A.llah dan Rasul-Nya lebih 
mengetahui." Beliau bersabda: "Ghibah itu adalah 
bercerita tentang saudara kalian tentang hal yang ia 
benci." Ada yang bertanya: "Bagaimana pendapatmu jika 
yang saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri 
orang itu?" Nabi pun menjawab: '1ika apa yang kamu 
katakan tentang saudaramu itu benar adanya maka telah 
melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang 
kamu katakana tidak benar, maka berarti kamu telah 
melakukan kedustaan (fitnah) kepadanya." (HR. Bukhari

dan Muslim) 

,,,, 0 ,,,_ J ,,, 0 ,,, ,,,  $ ,,, -"-

u/ � � -t·_t1 '·i �1� .. :11" Ju :c / � <ll)I) / - r,-- yr,--- r- J /-

Dari Abdullah ibn 'Umar RA, bahwasanya Rasulullah 
SAW bersabda: "Sesama orang muslim itu bersaudara. 
Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang 
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siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya 

niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya, dan 

barang siapa yang membantu meringankan kesulitan 

saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan 

kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa 

menutupi aib seorang muslim niscaya Allah SWT akan 

menutupi aibnya di hari kiamat." (HR. Imam Bukhari) 

<rL 
Dari Abdullah ibn .'.A.mr RA, dari Rasulullah SAW, beliau 

bersabda: "Orang muslim adalah orang yang mampu 

membuat rasa aman orang lain dengan menjaga lisan dan 

tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang 

yang berpindah guna menjauhi hal-hal yang dilarang 

oleh Allah SWT." (HR. Imam Bukhari dan Muslim) 

' J 

(i,,>J�I olJJ) Lll:,.;:.! .i'.ill ;4 ly� J (/;1x 

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: '1auhilah berprasangka, karena sesungguhnya 

prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. 

J anganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, 

jangan saling menyombongkan diri (dalam ha[ duniawi), 

jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang 

lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. 

Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara." (HR. Imam 

Bukhari) 
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Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: "Setiap Muslim terhadap Muslim yang lainnya
haram (terjaga) atas harta, kehormatan, dan darahnya.
Merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina
saudaranya yang Muslim." (HR. Abu Dawud)

3. Ijma'. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam

Tafsir al-Quran al-Karim Jilid 13 halaman 160, terjadi

ijma' (kesepakatan ulama) bahwa ghibah adalah hal yang

diharamkan. 

4. Qa'idah sadd al-dzari'ah (�J.i.ll ..1....,) , yang menyatakan

bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya 

perbuatan haram adalah haram. 

5. Qaidah Fiqhiyyah

MEMPERHATIKAN: 

.�w, � � r� �u.J1 ;> <1

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan
maslahat.

Bahaya harus dihilangkan. 

J , 

J I'·' J '"'·-1\ 2/-J� ( 

1. Pendapat para ulama: 

� JS'� 0i r5' �i �i ➔ JW .J j ... " :� _)JI Jli (1 
� � 4\ 0'1 41 JS'� �I 11 J:.- { l=.:--- ¥i

'½�\ :r � � � �\ 0i W-- w- JS'� 

Imam al-Qurtubi berpendapat menegenai firman Allah
SWT (''Adakah seorang di antara kamu yang suka
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MENETAPKAN: 

memakan daging saudaranya yang sudah mati?"): Allah 

SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah 

dengan memakan daging orang mati karena orang 

mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan 

orang lain seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang 

mempergunjingkannya. 

'y • · �1 W �I Ji_ L,,.1": ,,. ·11 J\J (2✓ .r" � ,__,Pf" C · ·• r ":? 
Jr 

_jl!.ll : ...... yl:,.,,i � y, J , I.A. 'yl 41 J_,.,.,, _,JI �-

- yl�I Jl �WI -' JJ j:.JI � ,js- 4-i� 'yl 

\ t \ V , 4-.IL... )l ;i.....,.,.. y : ..:.> Jfi , �L,.J\ �4J 

tii-ti" ,__,P 'i' '\'\V /___,. 

Imam al-Nawawi berkata: "Ketahuilah bahwa ghibah itu 

dibolehkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat 

dengan catatan tidak ada cara lain selain itu. Sebab 

kebolehan melakukan ghibah ada enam ... Yang kedua 

adalah (dengan ghibah itu) dia berupaya mengubah 

kemungkaran dan upaya mengembalikan perbuatan 

orang yang maksiat kepada kebenaran ... " (Riyadhus 

Shalihin, halaman 432-433) 

2. Penclapat, saran, clan masukan peserta Munas VIII MUI
tanggal 27 Juli 2010. 

Dengan bertawakal kepacla Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG INFOTAINMENT 

1. Menceritakan aib, kejelekan, gosip, clan hal-hal lain sejenis terkait pribacli
kepacla orang lain clan/atau khalayak hukumnya haram. 

2. Upaya membuat berita yang mengorek clan membeberkan aib, kejelekan, gosip,
clan hal-hal lain sejenis terkait pribacli kepacla orang lain clan/atau khalayak 
hukumnya haram. 
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3. Menayangkan clan menyiarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan, gosip,

clan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain hukumnya haram. 

4. Menonton, membaca, dan/atau mendengarkan berita yang berisi tentang aib,

kejelekan orang lain, gosip, clan hal-hal lain sejenis terkait hukumnya haram. 

5. Mengambil keuntungan dari berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang

lain, gosip, clan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau 

khalayak hukumnya haram. 

6. Menayangkan clan menyiarkan, serta menonton, membaca, dan/atau

mendengarkan berita yang berisi tentang aib, kejelekan orang lain, clan hal-hal 

lain sejenis terkait pribadi dibolehkan jika ada pertimbangan yang dibenarkan 

secara syar'i seperti untuk kepentingan penegakan hukum, memberantas 

kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, 

meminta pertolongan dan/atau meminta fatwa hukum. 

Rekomendasi 

1. Pemerintah clan DPR RI diminta segera merumuskan peraturan perundang

undangan untuk mencegah konten tayangan yang bertentangan dengan norma 

agama, keadaban, kesusilaan, clan nilai luhur kemanusiaan. 

2. Komisi Penyiaran Indonesia diminta untuk meregulasi tayangan infotainment

untuk menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu clan 

melindunginya dari hal-hal negatif. 

3. Lembaga Sensor Film diminta mengambil langkah proaktif untuk menyensor

tayangan infotainment guna menjamin terpenuhinya hak-hak publik dalam 

menikmati tayangan bermutu. 

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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NIKAH WISATA 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 

Tentang 

NIKAH WISATA 

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 tengah masyarakat saat ini muncul praktik 

pernikahan yang dilakukan oleh orang ketika bepergian, 

yang dikenal dengan istilah "nikah wisata"; 

b. bahwa atas dasar kenyataan tersebut, muncul pertanyaan

dari masyarakat mengenai hukum praktik "nikah wisata"; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a dan b,

Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang "nikah wisata'' 

sebagai pedoman. 

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT: 
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"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali 

terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka 

miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada 
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tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka 
mereka itulah orang-orang yang melampaui bat as." { QS. 
Al-Mu'minun [23]: 5-7)

'1::.::....' 1'.'l\ I�<·:, i;,.('·f '(" �if'. '<"I '.1::.. �Jf ...,i;i' ·., (2
..r--) �. � ).J \"'"'- .x \"'"'- ..,..,- ,, . � ,,X) , , 

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." {QS. 
Ar-Rum [30]: 21) 

� J,,,,, .,.  ... ,,,�,.,,, t::. ,,. ,,, ,...... ,,, J. _.
,,, ,,, 

�j µ 0tr ..Jil vJ 11.i,..j�lj ,.� 0_,J;w 

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 
yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan 
dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada 
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
Mengawasi kamu." {QS. An-Nisa [4]: 1) 

2. Hadis Nabi SAW:

ct.S:; .:.r __; r-1---J 4S" 11 J...,:, 1, J
_,....

_J .:,i ;,:.s;. 11 ..,.;:,_; Js- .:.r <1 

(4S" �> ..,,i..,.�, .,...;.., r}- .:.rJ #"'" rY- ;,,d,1 

Dari Ali ibn Abi Thalib KW, bahwa Rasulullah SAW 
melarang nikah mut'ah pada Perang Khaibar, juga 
melarang memakan daging keledai piaraan. (Muttafaq 
'Alaih) 
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r-1---J "-# J._,:, .:ill J_,.,. .J ._;,=:-.J : Ju ½i ,y W.... J. ._,.�! ,y (2 
<r-1-- •'J.J) � ..J, r - r�i a..� (,,>i- 1.,'y\,;" .....-:1, 4J ._,.Lb Ji r� 

Dari Iyas ibn Salamah dari ayahnya ia berkata: 
"Rasulullah SAW memberikan keringanan (rukhshah) 
pada Tahun Authas untuk melakukan mutah selama 
tiga hari kemudian melarang praktik tersebut." (HR.

Muslim) 

"-# J._,:, .:ill J_,.,. J � ..::., JJ.&. : Ju "-::!i ,Y �I •..r.-- J. C7-) ,Y (3 
4-li �) :J� �' Jl • � I...L:..-.e rw1J c:.,5)1 � i-1u �1�1:i r-1---J 
� 4,.-.r"" .u .:ill 0lJ ')Ii ' ►WI o..\.A if t. L:....:.,, ')14 � f'i ',?1 ._,.u1 

1
)
.1,:.t; ')I ,-<l,,,... � ►�� o..l.;S:- .:,IS" � , -..t.,,..JI rJI. Jl 

<r-1-- •'JJ) " � 0"' _,...:.;')I I.( 

Dari Rabi' ibn Sabrah al-Juhani dari ayahnya ia berkata: 
"Saya pergi hendak menghadap Rasulullah SAW, namun 
beliau sedang berdiri antara rukun (yamani) dan maqam 
(Ibrahim) dengan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah 
seraya bersabda: 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya 
aku memerintahkan kalian untuk istimta' dari para 
perempuan ini. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT 
sungguh telah mengharamkan atas kalian hingga hari 
kiamat. Barang siapa yang masih memiliki perempuan
perempuan tersebut hendaknya melepaskannya. Jangan 
ambil sesuatu pun dari apa yang telah kalian bayarkan 
kepada mereka."' (HR. Muslim)

-...::... ,y ..j, r-1---J "-# .:ill J._,:, .:ill J_,.,. J 
.)\ "+>. J .:ill t.? � ,Y (4 

("-# �) a,,....;)'1_,,J-1 r _,-,l j51 ,y J ►WI 

Dari Ali Karramallahu Wajhah bahwa Rasulullah SAW 
melarang untuk melakukan nikah mutah dan untuk 
memakan daging keledai piaraan". (Muttafaq J\laih). 

3. Ijma'
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Ulama sepakat (ijma') mengatakan bahwa hukum nikah

mut'ah adalah haram untuk selamanya, sebagaimana 

disebutkan dalam kitab Fathul Qadir karya Ibn al-Humam

3/246-247, dan kitab-kitab fikih lainnya.

4. Atsar Shahabat:

: Ju { � �i .J 11...1......;,j , _pl � y\.k:L.I .:r. � Ji($ JJ 
� 1i.11 J-11 J _,.... J � ..u .J , WI oh 0 � r'}i J4 Lo

0i <$ JJ o ;1,.....J..4 � J 'll � 'J.>.. J ..l►.i 'l , � � .J 
,Li� WI.J l.;J 0�i �.J � 1i.11� 1i.11 _,....J 01" :Ju� 
110}>.,.J..4 � J ';J\ � y11 )� ,�r �i ';J 1i.11J 

,4,.-.;-- {' 
(� .:ii.:...,� <1>.-Lo .:r.l <1>.-.,,;,:-i) 

Diriwayatkan bahwa 'Umar ibn Khatthab suatu saat naik 
mimbar, kemudian membaca hamdalah serta memuji Allah 
lantas berkata: "Bagaimana urusan sekelompok orang yang 
melakukan nikah mut'ah sementara Rasulullah SAW telah 
melarangnya. Saya tidak menemui satu pun laki-laki yang 
melaukan mut'ah kecuali saya rajam dengan batu." 
Diriwayatkan bahwa Umar ibn Khatthab berkata: 
"Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi izin mut'ah selama 
tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah, saya 
tidak mengetahui satu pun laki-laki yang melakukan mut'ah 
sementara dia seorang yang telah pernah menikah kecuali 
saya rajam dengan batu." (HR. Ibn Maj ah dengan sanad

yang shahih) 
5. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI

tanggal 27 Juli 2010. 
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG NIKAH WISATA 

Ketentuan Umum: 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Nikah Wisata adalah bentuk pernikahan 

yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan 

tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk 

memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan. 

Ketentuan Hukum: 

Nikah Wisata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram, 

karena merupakan nikah mu'aqqat (nikah sementara) yang merupakan salah satu 

bentuk nikah mut'ah. 

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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PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 

Tentang 

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN 

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 tengah masyarakat saat ini muncul praktik 
penggantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi 

perempuan atau sebaliknya, yang kemudian status jenis 

kelamin baru tersebut disahkan pengadilan; 

b. bahwa di tengah masyarakat juga muncul praktik

penyempurnaan alat kelamin kepada seseorang yang 

memiliki kelainan, misalnya seorang khuntsa yang fungsi 

alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, 

clan atas pertimbangan medis, dilakukan operasi guna 

menyempurnakan alat kelamin tersebut; 

c. bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertanyaan
di tengah masyarakattentang hukum-hukum terkait dengan 

· masalah sebagaimana dimaksud pada pain a, clan b; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pain a, b, clan
c, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang perubahan 

clan penyempurnaan jenis kelamin sebagai pedoman. 
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MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT: 
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'f-, G..; b("� , r 
�-J! •; 'J"""'".r:-> 

"Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka,
dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada
mereka dan menyuruh mereka ( memotong telinga-telinga
binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya,
dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah),
lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa
yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah,
maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."
(QS. An-Nisa' [4]: 119) 

--n1•S � �T � J.� � � � .rOT � JT �T -:.>� (2

.0_,.
�1;! � _,.oT ;.bf �-' �T J-;oT

"(Tetaplah atas) .fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan
pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui." ( QS. Ar-Rum

[30]: 30) 

-- ...- ,. ,,. ., ,,. ,,,, ,. ' .. ,,. ., ,,. '",.. .l J ,(; ,,_ .,,, (r� �� "j �lj � ...ulj � ;-:,. 

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik
bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang
kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 216)

��4= � ��TM � i;,_j:, 0f � :; .. _,��-! 0µ ( 4
"Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, ( maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai
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sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan 

yang banyak." (QS. An-Nisa' [4J: 19) 

j}jr; J:U, 
"Maka tatkala istri 'Imran melahirkan anaknya, dia pun 

berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya 

seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui 

apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah 

seperti anak perempuan:" (QS. Ali 'Imran [3]: 36) 

� ,, ,,.,,,, ,. ... .,,:.;"" $ .,,,:;;;,., �l y�I ..L:!:-L!, di wj ...ul 

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." 

(QS. Al-Maidah [SJ: 2) 

2. Hadis Nabi SAW:

J ..:..,ll--_,:..J.1 J -::;ll--1}1 11 � :Ju � 11 <.r"J �.,,._. c1- .111� ,y (1 
(($Jt,,:,_,ll olJJ) .'.i.i\ � ..:.,l_t,..1.1 .:,--lJ -.:.,1.,,,.Ldl J ..:.,L..,....di 

Dari Abdullah ibn Mas'ud RA, ia berkata: ''Allah SWT 

melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato 

dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, 

serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan 

bagus, yang merubah ciptaan Allah." (HR. al-Bukhari) 

./ �I .'.i.11 J.,...J � : Ju I...+, .:lll <-r'°J __,.y;- cl- .:lli� ✓ (2

;:JI J � Jb y.i J ($ Jt,,:,_,ll olJJ) JL►. )4 .,WI .;.r- ..:.,�I J .,W4 JL►. )1 
( -.►.t.. c1-' ) .;J.. 

Dari Abdillah ibn 'Abbas RA ia berkata: "Rasulullah SAW 

melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan 

perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan 
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diri dengan laki-laki." (HR. al-Bukhari, Abu Dawud, 

at-Turmudzi dan Ibn Majah) 

3. Qa'idah:

,illL, J y,.} ►�\ y �I (1 

Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan 
terhadap sarana-sarananya. 

L,.,.u:. J by.-J ...-:1s:- C::: _;J-4 p1 ( 2

Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya ilat . 

.,, ,  _, "' 'i  0 0  r 

1 .• �:'.,\ ._,l5:.;' 1.., ("· 1''.'1�'.-1' ,, 0lf�1'·'�1.:,1 
� ,· ,.) � .Jr'� .j:'

J
.J, If') :

Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadat maka 
yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling 
ringan. 

Dharar itu harus dihilangkan. 

, , , 
"·-IL, 1 (! '} '"·-11 

) .r"" . u f- ) .r"" 

Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan 
dharar. 

�w, � J;. r� �\£..J1 ;�� 

Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan 
daripada mengambil kemaslahatan. 

(5 

(6 

MEMPERHATIKAN: 
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1. Fatwa MUI pada Musyawarah Nasional II tanggal 1 Juni

1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin. 

2. Fatwa MUI Tanggal 11 Oktober 1997 tentang Kedudukan

Waria. 

3. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI

tanggal 27 Juli 2010. 
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Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENE TAPKAN: FATWA TENTANG PENGGANTIANDANPENYEMPURNAAN 

JENIS KELAMIN 

Ketentuan Hukum 

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang

dilakukan dengan sengaja, rnisalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. 

2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram.

3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat

kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi 

hukum syar'i terkait penggantian tersebut. 

4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti

kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti 

sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan 

pengadilan. 

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat kelamin

laki-lakinra lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan 

alat kelamin hukumnya boleh. 

2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud

pada poin 1 hukumnya boleh. 

3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada

poin 1 harus didasarkan alas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan 

psikis semata. 

4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat

kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki 

implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut. 

5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi

penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuai 

dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh 

penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut. 
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Rekomendasi 

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan

terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi 

penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. 

2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran

terkait larangan praktik operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktik 

operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai 

pedoman. 

3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak

menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti 

alat kelamin yang diharamkan. 

4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan

terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku 

seksual agar kembali normal. 

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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PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 22 Tahun 2011 

Tentang 

PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah: 

MENIMBANG: a. bahwa manusia sebagai khalifah di bumi (khalifah Ji al-ardh) 

memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan 

bumi seisinya; 

b. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia 

Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk 

kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat 

(mashlahah 'ammah) secara berkelanjutan. 

c. bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana

dimaksud huruf b wajib menjaga kelestarian dan 

keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan 

kerusakan (mafsadah); 

d. bahwa dalam praktiknya, kegiatan pertambangan seringkali

menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik 

pada aspek ekologi, eknomi, maupun sosial dan budaya; 

e. bahwa terhadap masalah ini, ada pertanyaan di masyarakat

mengenai hukum pertambangan dalam Islam dan praktik 

pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; 
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f. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan
fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan guna 
clijaclikan pecloman. 

MENGINGAT: I. Ayat-ayat Al-Qur'an:
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a. Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah
menjaclikan clan menunclukkan alam untuk kepentingan 
manusia, antara lain: 

�fJ ,?J �i JCJ p(f�" \\ J� � ;.:._. J\I jf IJ'J r1f
,. " ,, , ,, 

�I.;' o' l1 � • C1::.. 
, . J ..t!- � 

"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Telah 

menundukkan untuk (kepentinganmu) apa yang di langit 

dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu 

nikmat-Nya lahir dan batin." (QS. Lukman [31]: 20) 
o oJ, o ,., o ,,, J ,,. ,,, ""- � t ,,,,., 

�\ J I$ fJ 2.LL,iJIJ ,?J �\ J� � ').:.,, .i»I .)I ') �i 
GL.. JI\ �' <GlL ;, .• �i I� ✓:� • f , 1:" II 8-::' 0 • t

y" � '-\ , , ;� � <./' J ;.r- (:!" v � , .J ,.(:
, 

J , 

�� :.;y] 

"Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah 

menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera 

yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan dia 

menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan 

dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." ( QS. 
Al-Hajj [22]: 65) 

' .,, J, ,,, .,, s, � ·•'JI · � <'1 '.r.:... .ill , '., <./'J ..,,;! r-~ ,.,,-- 1.$, Y'
"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 

bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah [2]: 29) 

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan keberaclaan barang
tambang clan pertambangan yang memiliki kemanfaatan 
untuk kemanusiaan, antara lain: 

" , i • • , 
, " , , '1t1 �- , '"11 ' • ' :" ,. , " l,' . , · ' 11 '�,- · .,, 0 � • <W i.:.u ,._,..;.,, ..l.,� 41...t .l,J.>c.) I..J • ;-- ,j" .,J y" , V J ·, v · ,., •, )' J 

". .' i : �\�I .._:;j1., �,, J!.f 1$.J' v, . . . JJ , , , 
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"Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan 

yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya 

mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah 

mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya) dan rasul

rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya 

Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid 

[57]: 25) 

i�j J:jl �� u, _;� ��Jf �G -'� -'01 � J) 
� l''· s . f � ►�I 81 . � 0 � , t:..' L.l

. _) � J ,. , ,. ! � , . J ,Y.. , J ·: _)

� �fJ ►� �� �j\ �G j!,QIJ :;;J1 �\ y � 2J.!_£ 
,.. .,, ' ... ,,, ,, ,, , , ,,, ,,, ,,, 

J\!.'..�1 �\ � '· , �£ · • t,I . � , l'.:ll ' ·.' 
-� , l}"'.J) � • <J" �

''Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka 

mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, 

maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan 

dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk 

membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya 

seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat 

perumpamaan (bagi) yang benar dan yang batil. 

Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak 

ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada 

manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah 

membuat perumpamaan-perumpamaan." (QS Ar-Ra'd 

[13]: 17) 

1.i-: � .( :,0 

� I\ · 0 

�- ..:,Jt;.,C., 
0

1-:. ':c.1 0f, ��I ;J d'i' 
r-) ,.r"" � _) � - ·. i.r- , ., J 

� '0)::;t.:.., �,GJt.:.:,� : -.I: , 
"Dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Yaitu) 

buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah 

anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. 

Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan." 

(QS. Saba' [34]: 10-11) 

c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara

keimanan dengan memakmurkan bumi clan seisinya 

serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak 
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memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara 

lain: 

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka 

Shaleh. Shaleh berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, 

sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah 

menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan

Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya 

Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan 

(doa hamba-Nya)."' (QS. Hud [11]: 61) 

,,. " J ,, ,,. ,.. J ,.. ,o _,, ,.. 

:,1'., · ' . ..ill Dl;:. .)\5' � I '1:...'� · 0 \.J\ . I, , �l'i
� ,.x J.., ., • J� <./' J i.1- J� r J 

,.. 0 ,. ,.. 

. -� I\:..� o ,. ,, •• i u�� 

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di 

muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang 

diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang 

itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah 

mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih 

banyak dari apa yang telah mereka memakmurkan. Dan 

telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali

kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi 

merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri." ( QS. 

Ar-Rum [30]: 9) 

d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di

bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, 

antara lain: 
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,:_�•-I� · '�i . I uz,,
'1t-;:""-"""""� . yPJ ,_J,, ) , l) 

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'raf 

[7]: 56) 

::r-}; :: .jP� �I J_ ip.; �J ;,LIi �j� � i;;._1:, ift 

"Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, 

dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan 

berbuat kerusakan." (QS. Al-Baqarah [2]: 60) 

. . . 
✓.�,:_,,..; !J-, . , • 

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." 

(QS. Al-Qashash [28]: 77) 

-. � ··U1 ·1<· 0u· ., wf- 811 '·.•·u· 
j!., , </' J � .J-A' J �" . U" � J 

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

dengan membuat kerusakan." (QS As-Syuara' [26]: 183) 

· · · · < .Ll 81 ..i..:r � t:., ::.. ·ii- • -r, . ;u, - ·.1:. 
� �-., � 4$,. . : -:- ) r. ,.J,, J1t'"" 

.,. rt, .,, J � 

· ' " ' � 1:1 \ I;:.. jj\ u y.>.-.,I- {""r"" r,;- ($, 

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya 

Allah merasakan kepada mereka sebaian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 

benar)." (QS. Al-Rum [30]: 41) 
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':.. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri 

ke dalam kebinasaan ... " (QS Al-Baqarah [2]: 195) 

e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat

kepada ulil amri, antara lain: 

• c .. •�1 1•f ,J , "11 i-� 1,..f' all i-� t.f i !'1 ' . .UI 1'.�t,;'� /' ($,J J y / � J � .,.... J., � .
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

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

(QS. An-Nisa' [4]: 59) 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

., 0 � / or; :fl $ J ,r .,, ,.,  ,., ,r. 

0 , 1• '11 � i-�- .ws.:. ill1 t' - 4.l.11 J ' , Ju Ju G. . ·1 •. • � r-J,. i.s--, J-'J <.)". J. ,y,
. , 

,,, ,,,,,, 0 o ,,.,,,, J ,,. 

(� �IJ_;) �81:, �1:, :wl J p� J ►ts"').

Dari Jbn Abbas ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput 

gembalaan, dan api." (HR. Muslim) 

Dari Sa'id ibn Zaid RA dari Nabi SAW beliau bersabda: 

"Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka ia berhak 

memilikinya, dart bagi orang yang zalim tidak memiliki hak 

untuk itu." (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi) 

s, "' "  � , ✓ J J , 

:_1::.: .ws,:. .illl L .illl J0 

' ' � J" •' .illl .u · • G.- '. , 
I ) ,. i.s-- J-' _) , )A,. , . J. J/ ,:_/'

,,, / ,;; *.,, 
t J5i',,, .,, ,,, ,. ✓ J } 

'1 ,,.,, � Li \j;."'· 1r t:,· · �,•--� t:'.._· ' ,, U" • J" _,) e::- , . _)_) J f r,--- .r _) <.)" :-- • y-!. 
,,, ,,,.,,,,,, :fl #  .,, , 

<� �,JJ) "::;,.i � � Jts"' u� ►°.), ji '.;l.k

Dari Jabir ibn Abdillah RA, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam satu buah 

pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan 
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oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali 
ia memperoleh pahala." (HR. Muslim)

� �\ J;.J � Ju � .;l)I � J ;4J i- .�-.. :}-
�-..��' , f� ,,,,, , , $ ,, $; ., • 
.;;," � · 'UI � � lt:. •-, J ., :.L,' � �\

� ,X . �J ,X \ ,:_r' � I J ,. 

(i$J�I olJJ) �} 
Dari Sa'id ibn Yazid RA, ia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa melakukan 
kezaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah 
akan membalasnya dengan borgolan tujuh kali bumi yang 
ia zalimi." (HR. Bukhari)

<l)I ,J , ' � J, :, J.J �•I\� ,Jli .L ;;;•lj . ' ', '.' , r'J , � -.r-' , ,-.r-' J. J..,.,._;, ✓
,,, .,, ,,, ,,. 

,,, ;t; ,,. ,,..  � , ,,. ,,.  , , :;/J ,,. Ji ;;, 

".' .illl JI ., , � ( ·' , ,:. '. , J ., � L' � �I I' -:r , : '{!:!' . J� i..r ✓ � r-J ,. �
O' 0 ,,, di ,,. ,,. ,,,, $; � ., J J O $1 

� �J � � Uili jl YJ ¼ J� ��I f:,; .f-J 
(_JWI 0\JJ

) ����: � 

Dari Jtmr ibn Syarid, ia berkata: Saya mendengar Syarid RA 
berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Barang 
siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan 
datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: 
'Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku 
sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya'."' (HR. an

Nasa'i) 

(h.-L.. J.\J �\.,L\J �-f��·!IJ ..u--f ol
JJ) J\fi" UJ J� lJ �J 

Dari Ibn Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." 
(HR. Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah) 
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Dari Abi Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: 

'1anganlah salah satu di antara kalian buang air kecil di 

dalam air yang menggenang kemudian mandi darinya." (HR. 

Muslim) 

3. Qaidah ushululiyyah dan qaidah fiqhiyyah

,,, ,, J ,, $, � J ,,. J ,, 

.ij\..l.,:. 1;._ 1'1::U\ J; C LIi �L'1\ �G\11' . l' -�\ ,, , I..> u-, � . } , . (,/, J-
Pada prinsipnya setiap ha[ (di luar ibadah) adalah boleh 

kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. 

;.j� 1;. _ '1° li)\ •J; L, ; I 
O :'._�II :.1\1 

° . '1•-� 1 
,, , � ,.r-,. : r-:r---, � � ...r-

Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman kecuali 

ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. 

�L J/ �- ��I\ I� L,'1i :__;L �- : .r" --- / I..> r } .r4'

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan 

pada kemaslahatan. 

Kemudaratan itu harus dihilangkan. 

0�UI �, ;�"-�·-11, � : : C:: . j� 

Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin. 

,, J ,,, ,,, -�·-IL J(.' 'y >o·-l\
J.r- . j!. J.r-

Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan 

bahaya yang lain. 

dw1 � J:s. r� �t.iJ1 ;> 
Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan 

maslahat. 

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

'QI 0·-l1 ·i.J � �\ '"'·-1\ 1-:::....::i : .r--- C: , ,./ j .r--- � 

Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk 

menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas). 



MEMPERHATIKAN: 

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling 

bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar 

dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko 

bahayanya lebih kecil. 

�u,J1 , �- ✓, �()
0

1 - <WI , ('� 
, e: flJ r � r, � 

Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan 

menghilangkan perbedaan pendapat. 

1. Pendapat ulama terkait masalah lingkungan dan

pertambangan, antara lain : 

a. Pendapat Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam as

Suthaniyyah halaman 231 sebagai berikut: 

Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak 

memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa. 

Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin 

penguasa, karena sabda Nabi SAW: "Tidak ada hak bagi 

seseorang kecuali yang diizinkan oleh Imam .... " 

Menurut Imam Malik, orang terdekat lebih berhak untuk 

membuka lahan (dan mengeksplorasinya) daripada orang 

yang jauh ( asing). Sementara, tata cara pembukaan 

lahan (yang memiliki konsekuensi hak kepemilikan dan 

pemanfaatan) didasarkan pada 'urf karena Rasulullah 

SAW menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi 

penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan 

pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat. 
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b. Imam as-Shan'ani dalam Subul as-Salam:

,,. ,,. o /. ,_ IP 

, . •t ;.....,Gi � �i , .. Y �11 • i:-G-'J\ ...., ,·�=-� . .ill' 
� . . , , f" ,.,I,. - 1 ,. � -$, J ,,. ,. ,, ,,. 

0 0 _, ,, O j ,,._ ,;_ 

J�I '·· , , ·• )II 1:;.._ .kfwl i:-G' , u.11 1��';;'.�' · • "yl
, J'l>J y"'J �-, ) t;:_,Jf".- ., J<;f'J 

,, • �'1\ ''%' ,� ,,..ik., ;1 ;s-., ·. - :rt.: 'i .J, _;;, -� r } r )-- : � f ...r" c-- i.$. � 

Al-Mawat yaitu tanah (sumber daya alam) yang 

belum dimakmurkan (diolah dan dieksplorasi). Proses 

pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan 

pembiarannya diserupakan dengan tidak adanya 

kehidupan. Menghidupkan bumi dengan cara mengolah

kan. Ketahuilah, ketentuan mengenai "ihya"' (pengolahan 

dan eksplorasi) dari syar'i bersifat mutlak. Dengan 

demikian, implementasinya harus kembali pada 'urf 

(kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya. Dalam 

hal lain, syar'i terkadang memberikan penjelasan tentang 

suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan 

"al-qabdhu" (menerima) dalam harta untuk jual beli 

serta ketentuan "al-hirzu" (tempat penyimpanan) dalam 

masalah pencurian yang implementasinya didasarkan 

pada 'urf. 

Menurut 'urf (setidaknya) ada Zima ha[ yang bisa 

dikategorikan sebagai "ihya", yaitu: memutihkan tanah 

dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, 

membangun pagar, menggali parit, sehingga orang 

yang lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini 

pendapat Imam Yahya. 

( 

1 
i 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

c. Ibn Qudamah dalam al-Mughni, juz 8 halaman 149:

dJC: 1· :- .u''- ·. w� -.i::.�- w1 -.... ;:_,'; i::-:"�
,, r-J ,,..,- .x ,,, , : __,....., J ! __,, . / J l..i 

,. " l'.�85' �
✓

- ;i1 d� -.i::.f (: 2...UJ.5"'' ...__j.Ll1,.r/'J �, ,,.J""' , . __,....., , J . ..s!, , -
,,, 0 / , ,,, 

lr ,:.C,..\Jt, 2.,u.:...; IJ 1:�i;. • " 1' •• 'I-' 1•. L� '.' 16-- ';.(:J , - ! ,. , - � � J '"t"!.r' J , � J ,., 

•.�lj' : i1 '' ' 2.lJJ.5"'' j_j\ l�f � •· �11,.. �f ti � t:;
�., r: r-'-: - J r i.r .:.r.: - - --- r-

., ,, � , ,,. , ,, 0 � .J• :I .;.;,J� ·.r:.� (: ,:.C,..\ '·' '.' IJ .!.)'I'•. IC .;;J( -- ,.Y":, ,, - : ,._,-, • � JY""-1- , r-- .r J 'y· J
o ,,, .- ,,, IP ,,, ,,,,,, 

�·' .- �, .. [�_: �-- .. '. � w,'i C..i • .. ·'u::.J1 � ( � r- ·  � r. .J . J • J") ·i - , -
' • ,4 ' , ' 1 ;1, :;. t .!I' I', II .. L; ,JD' ,:.G..IJL. � lJ . I' .. : •.- � -.,:,: Lo.)\,,..,......,.....C:;. _.,_:!: ,. r-�-:__,....., 

0 t ,, ,,. ,, 0 
• J. 

0 I) .,. ,,, ,,,"' '
,,,, 

.--0 --0 'I,, ..,, " ,,, ... ..... �I ._fa- !WI .J �I j.b.;l o,:.l:>-� Lljy.- }J

Lahan yang dekat dengan khalayak dan terkait dengan 

kemaslahatannya, seperti untuk jalan, saluran air, 

pembuangan sampah, pembuangan debu, maka dalam 

hal seperti ini tidak boleh ada ihya' (pemanfaatan lahan) 

untuk dikuasai. Hal demikian tidak ada perbedaan dalam 

pendapat mazhab. Demikian juga yang terkait dengan 

kemasalahatan kawasan seperti tempat gembala dan 

tempat mengambil kayu bakar, jalan-jalan, dan saluran 

airnya. Kesemuanya itu tidak dapat dikuasi untuk dimiliki 

dengan cara "ihya"' (menghidupkannya), dan kami tidak 

melihat adalah khilaf di antara ulama. Setiap lahan 

yang telah dimiliki orang juga tidak mungkin dilakukan 

ihya untuk kepentingan kemaslahatannya, sebagaimana 

sabda Nabi SAW: "Ba rang siapa yang menghidupkan 

tanah yang mati di luar yang telah dimiliki oleh orang 

Islam makan ia berhak memilikinya." Dari hadis ini 

diperoleh pemahaman bahwa sesuatu yang terkait 

dengan hak seorang muslim tidak dapat dimiliki ( oleh 

orang lain) sebab adanya ihya' (mengolahnya), karena 

hak pengolahan tersebut ikut dalam kepemilikan barang. 

Seandainya dibolehkan adanya hak ihya' terhadap harta 

yang dimiliki orang lain niscaya akan batal adanya hak 

kepemilikian tersebut. 
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d. Ibn Qudamah dalam al-Mughni, juz 8, halaman 153-

156. 

�1 �A 0� � � p 1;J1 Ll1i� r�� =� 

-r-L J � .11 _}.p- :/JI of Z$ !� � :f yi ;__J t/:JI

ti:i.;.. ::� J�J ....... (�i �!:11.;., /�-1 J. J� �f) 
' ,, � ,, J ,,,. 0 

- <ll)I J:?,� 0i) I• ::\ J. J;.s, � � �i J.1 .J (j�
,, � ,,, - >-.. . ,, ,,,. ,, 

(;,,° f �-.' • f ::-". •. L..,l.; :, l.if -_ I" � .11 I -
' ) -f J ¼->. ,X c-- r-J . I...>'"' 

' J ,,. o, OJ ,, ,,,, ,,, ,,,. ,,. u ,, 

- �I J:?,� �I :;�1 �t_;:j u,?l; r� -'t_;,j LA>�

�15" ') :� J� ,yt1J..1:; � J� -r-L.J � .11 _}.p

.11 J., , ·. i:·.ki ,, �Cl' u,�' f � I C' • f •. • f • � i:·.ki 
)"") ,X ., � J ) i- J'""'. 1$- ,X J � .,

,,,. ,, - ,, 

:� .11 �) � J� � (LA>�) di -r-L J � .11 J.p-

,.:.r--:- �lt ,;i1;� w, �f � ;; � ;:_,.,�f j �IS" ;; 

-� �f � U>J� r�;i.;,._;
Pemerintah dapat menetapkan hak kepemilikan mawat 

(lahan kosong) kepada orang yang menghidupkannya 

(merambahnya) sebagaimana Nabi SAW pernah 

memberikan kuasa kepada Bilal ibn Harits terhadap 

Lem bah Ajma'.... Sa'id berkata: "Diceritakan dari 

Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari 'Amr ibn Syu'aib bahwa 

Rasulullah SAW memberikan kuasa sebidang tanah 

kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan 

tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan), 

lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian 

orang yang diberi kewenangan Nabi tersebut datang 

mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar ibn 

Khattab, dan Umar berkata: 'Seandainya pemberian 

tersebut dari saya, dari Abu Bakar, aku pasti tidak 

akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan 

pemberian dari Rasulullah SAW, maka aku putuskan 

untuk mengembalikannya.' Setelah itu Umar berkata lagi: 

'Rarang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai 

( mengarantina) tanah dan membiarkannya selama tiga 
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tahun (tanpa pengolahan), lantas datang kelompok orang 

lain memakmurkannya, maka orang tersebut lebih berhak 

memilikinya."' 

e. Ibn Hajar al-Haitsami dalam Tuhfat al-Muhtaj Ji Syarh

al-Minhaj, juz 25, halaman 267 . 

. t,., ·C. ill ,.l,•-11 � .1,
0

'• 4$., U:;UI ;�-.' l!f· , � �.r- r , r: ,,..!': � , . � J

Sedangkan pemanfaatan lahan sekitar sungai dengan 

syarat tanpa menimbulkan kerusakan, maka hukumnya 

boleh. 

f. Imam Zak.aria al-Anshari dalam Asna al-Mathalib Syarh

Raudhatu at-Thalibin, juz 19, halaman 140. 

!Jf, 
1
u1 ,j p1 j5 

:
t;,..�1 J �1;i1 :.i� , < �)

,,,. ,,. ,II ,,, ,,. � � ,,. ;i' 0 � ,; 

'i � 0Ll1 ..., 
,_,,_. t:.;.J1 ·'t .':1'!11 'DI'.:, 'C:J1J , • -: '""..J r -/ _) : �.,...., _) J , .,, 

If, J O ,,, ,,, ,,,. 

'·( _. LI! , � • ., ''.I;.� ll .• , . j .:.,15'' .. � t.. J.1f.Jr?", J -�fit<""! yY -.;,, J'.r-- ·, ,
� � U1 !:'c_ 1, � cil' !l 81 -.. , ��-�, 01:�.;,lt; t.. ., � � ' � J , ! � ? 

1u,
Imam al-Ghazali dalam kitab lhya' 'Ulumuddin 

berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan 

meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya 

lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan 

mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu 

tidak tampak, maka kewajiban menanggung akibat 

tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan 

bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk 

membersihkan kamar mandi. 

2. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: "Bumi 

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat"; 

3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara; 
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4. Undang-Undang RI  Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

5. Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia I I  di Gontor

Ponorogo Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Alam; 

6. Hasil workshop tentang Masalah Lingkungan Hidup yang

diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup clan 

MUI di Bog or pada 15-17 April 2011; 

7. Keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup

mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan 

lingkungan hidup serta hasil kunjungan lapangan ke lokasi 

pertambangan pada 5-7 Mei 2011; 

8. Pendapat, saran, clan masukan yang berkembang dalam

Rapat-rapat Komisi Fatwa tanggal 12 Mei 2011, tanggal 

19-20 Mei 2011, tanggal 22 Mei 2011, clan tanggal 26 Mei 

2011. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, 

MEM UTUSK.AN 

MENETAPKAN: FATWA TENTAN G PERTAMBAN G AN R AM AH 

LINGKUNGAN 

Pertama: Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan, clan pengusahaan mineral atau batu hara yang meliputi 

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, 

pengolahan, clan pemurnian, pengangkutan clan penjualan, serta kegiatan 

pascatambang. 

2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

clan makhluk hidup, termasuk manusia clan perilakunya, yang mempengaruhi 

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, clan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain. 

610 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau 

hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup. 

4. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

Kedua: Ketentuan Hokum 

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan

umum, tidak mendatangkan kerusakan, clan ramah lingkungan. 

2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka 1 harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut: 

a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang clan mekanisme perizinan

yang berkeadilan; 

b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku

kepentingan (stake holders); 

c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining);

d. tidak menimbulkan kerusakan clan pencemaran lingkungan melalui

pengawasan (monitoring) berkelanjutan; 

e. melakukan reklamasi, restorasi, clan rehabilitasi pascapertambangan;

f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional clan

pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD, clan 

g. memperhatikan tata guna lahan clan kedaulatan teritorial.

3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari

kerusakan (daf'u al-mafsadah), yang antara lain: 

a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat clan laut;

b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);

c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang

berada di sekitarnya; 

d. menyebabkan polusi udara clan ikut serta mempercepat pemanasan global;

e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;

f. mengancam kesehatan masyarakat.

4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana

angka 2 clan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat 

sekitar, hukumnya haram. 
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5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan clampak buruk sebagaimana

angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan clalam rangka menjamin 

kesejahteraan masyarakat clan kelestarian lingkungan hiclup. 

6. .Menaati seluruh ketentuan peraturan perunclang-unclangan untuk mewujudkan

pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib. 

Ketiga: Rekomendasi 

Pemerintah 

a. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus clibatasi,

selektif clan berkeaclilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat 

umum (mashlahah 'ammah). 

b. Harus melakukan pengawasan yang ef ektif terhaclap pelaksanaan izin, baik

yang cliterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah clengan melibatkan 

peran serta masyarakat (broad-based monitoring system). 

c. Harus melakukan peninclakan terhaclap praktik penyimpangan atas perizinan

serta pelaksanaan pertambangan yang ticlak memenuhi persyaratan clan/atau 

menimbulkan kerusakan sebagaimana clalam ketentuan fatwa ini, baik clengan 

ta'widh (ganti rugi) maupun ta'zir (hukuman). 

cl. Meninjau kembali izin yang cliberikan kepacla perusahaan yang secara nyata

ticlak memberikan manfaat langsung kepacla masyarakat. 

e. Khusus kepacla penegak hukum agar clapat bekerja lebih teliti clan cermat serta

bertanggungjawab untuk meninclak tegas clan memberi hukuman terhaclap 

oknum clan perusahaan yang melanggar clan menyimpang clari unclang-unclang 

clan peraturan yang berlaku serta fatwa ini. 

f. Terus mengupayakan kesaclaran pencliclikan lingkungan hiclup bagi masyarakat.

Legislatif 

a. Agar membuat Unclang-Unclang yang memberikan sanksi tegas kepacla perusak

lingkungan clalam pertambangan; 

b. Agar mengkaji ulang clan mengganti ketentuan peraturan perunclang-unclangan

yang hanya menguntungkan sekelompok orang clan ticlak menjamin pemanfaatan 

pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat clan keclaulatan nasional. 

Pemerintah Daerah 

a. Agar pemberian izin pertambangan yang menjacli kewenangannya harus

sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan, baik terkait clengan 
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tata ruang wilayah maupun tata guna lahan serta hams memperhatikan claya 

clukung clan claya tampung lingkungan. 

b. Agar meningkatkan monitoring clan pengawasan pelaksanaan reklamasi lahan

pasca pertambangan clengan melibatkan masyarakat. 

c. Agar meningkatkan pengawasan secara efektif terhaclap konsistensi kegiatan

pertambangan agar ticlak menimbulkan clampak bagi kelangsungan lingkungan 

hiclup. 

cl. Agar ticlak memberikan izin monopoli pertambangan kepacla pihak tertentu.

Pengusaha 

a. Agar menaati seluruh ketentuan perizinan secara benar, termasuk ketentuan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

b. Agar melakukan reklamasi clan restorasi terhaclap lahan yang rusak akibat

pertambangan tersebut sebelum meninggalkan lokasi pertambangan. 

c. Agar melakukan pemberclayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar agar

lebih sejahtera. 

cl. Agar memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan

masyarakat clan kelestarian lingkungan. 

e. Agar menaati kewajiban penunaian zakat atas hasil tambangnya sesuai ketentuan

kepacla lembaga amil zakat. 

Tokoh Agama 

a. Mengembangkan pemahaman clan pengamalan agama clalam aspek perlinclungan

clan pengelolaan lingkungan hiclup clan sumber claya alam untuk mewujudkan 

kemaslahatan. 

b. Memberikan pancluan keagamaan guna mewujudkan kesaclaran masyarakat

clalam pemeliharaan lingkungan hiclup. 

c. Berperan serta clalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat clan mencegah

terjaclinya kerusakan lingkungan hiclup akibat pertambangan dengan 

memberikan pengarahan clan pencegahan melalui clakwah yang bijaksana 

terhaclap pemegang kebijakan clan pemangku kepentingan. 

Masyarakat 

a. Berperan serta clalam mewujuclkan pertambangan yang ramah lingkungan;

b. Berperan serta clalam melakukan pengawasan sosial clan pencegahan kerusakan

lingkungan; 
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c. Membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan.

Keempat: 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: 12 Rabi'ul Tsani 1432 H 

26 Mei 2011M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris 

ttd. 

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
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KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA 

DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 11 Tahun 2012 

Tentang 

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA 

DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah: 

MENIMBANG : a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci clan 

tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai 

hasil zina; 

b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina sering

kali telantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya 

tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya, serta sering kali anak dianggap sebagai anak 

haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran 

hanya dinisbatkan kepada ibu; 

c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi

dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada 

anak clan memberikan hukuman atas laki-laki yang 

menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, 

menetapkan putusan MK Norn or 46/PUU-VIII/2010 yang 

pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 
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dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki 
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 
perdata dengan keluarga ayahnya; 

d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan
dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, 
terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah 
dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang 
mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam; 

e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan
fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan 
terhadapnya guna dijadikan pedoman. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 
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a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain:

_, I ,, _, ,, _, 0 _, ll 

( ..u 2J.;'' 0l5"' (' , Li � (',,
►
WI '. '.1::.. .ill ", 

.I-, . .) J *-"" J . r- ,X � I..}, Y' J 

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia 

jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan 

adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (QS. Al-Furqan [25]: 54). 

b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh
hal yang mendekatkan kepada zina, antara lain: 

� :t.:.J �� �l5" ;Ji u')i 1;); 'l
, , 

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang 

buruk "(QS. Al-Isra [17]: 32). 

-f1 �I,., ,i1 , 
0

��11 � 1!;� ·{' ". T � .11 Ji1 ,, � , '..I.;'�' . .J
1
' 

: r? <.,F er- u.r--, J? "e-':, e:: uy. J., J

f'.; �1i;J1 j �w.; �d � �� � �J � /;. -iJ :;;,Jl; 

G, 
,
_ ,_ .,_; :J;.;

, a:.c.11 � ,., .J, ., 

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain 

beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, 
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dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang 

demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, 

yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat 

dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina." 

(QS. Al-Furqan [25): 68 - 69) 

c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan

nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain: 

"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai 

anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah 

perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar ). 

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada 

sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 

mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu 

seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab [33): 4 - 5) . 

. 2 .-i:,.,f •. • . .UI '2 ,d, Iii;..·r <X .:.r-. � . <J- J

" ( dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu

(menantu)" (QS. Al-Nisa [4]: 23). 

d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak

memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina 

tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman -Nya: 

, , f .- ,, ,, aJ o I J o ,, 

J I • ' ", ". •• ·1· , ·" '{ 1·.•1::. '11 ,C 1< � '1' 
• I'"' I..>? JJJ JJ J JJ' J ......... • ._rA' � . J 

. . � .,4-J · · �,< ,· . · 2:•�·� · 2�_: • 2·· 
u •·. � r � � �..,.. rJ

. . 

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan 

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan 

seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

617 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

618 

Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan 

diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." 

(QS. Al-Anam [6]: 164) 

· !.< L..J :::•:,� • ::�-· • ::�- J·1 ·: ,._ f ,._ �- -i- , ., u·r-- : � i--::-r r-'"J : � lS .r JJ: J} J J! J

})�\ �\� � ;J� �µ 
"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 

lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia 

memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 

Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan 

dalam (dada)mu." (QS. Az-Zumar [39]: 7) 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. Hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan

kepada ayahnya/suami dari perempuan yang melahirkan 

(firasy) sementara pezina harus diberi hukuman, antara 

lain: 

� ' ,, ,,  -< "' ,, 

�t(, (J;\ :;. � r. a::.:.1 :.:Jli � � ill\ �J �� :-; 
,, ' � ,, ,, ,, ,, ,, ,,,,. ,, 

� · I '. '1 ...Ui J ' • IS l.u � JW � . ..;.:_·. '.' �-
. � .:.r- • )'""J • r ,._/, J .:.r- . ) 

�j:;. � J\iJ � J! '.,.WI �\ ;J\ J! ¥ v"�J �f J
j;.J fo �:YJ � (J;f �I) J., �) �\ i;.� 4 �f 1h
::U.' -J� � \.'.:;' 1'."•. f-� --. J.1: i�"- � ;li1 i· � ..ii1 Y' . . .. � l> .;J � • r-) .. i.s-- • 

. . .

;�·- IS t... ::- 1· '::__::__ii WJ' •1· �i1 :J·i1 �--·.'�IS 
r" . •  �)r--- � ,)';'"'J':""'. y JJ. . .� ,, ,, ,,,, ,, ,, ,, 

(r-1--) l>JL,,:.,)\ o\JJ) .hi •�y ;. � :.:Jli ..;.:_j � 

"Dari 'Aisyah RA bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi 

Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak 

lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak 

saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke 

saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 

'Abd ibn Zum'ah juga berkata: ''Anak ini saudaraku wahai 

Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firasy) ayahku dari 

ibunya. Lantas Rasulullah SAW melihat rupa anak tersebut 
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dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu 

Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. 

Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan 

yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah ( dihukum) 

batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. 

Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali." 

(HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

ls :JW j>--J iu :Ju o.J.>.. if 4.i if�..:;. J� if

.1!1 Jr-J JW ,�\J:.I ,_J <(.o4 �)� ,�I lf¼ cJj ,.1!1 Jr-J 

..Li_,ll ,�\J:.I ..,..i '-:--"'� 'i')L..'il ,_J oy.:i 'j :i--1--J � .1!1 J-

(.:i Jb y.i olJJ) __,.,.J-1 _,,..,.WJ J ,J,l_;J.l 

"Dari 'Amr ibn Syu'aib RA dari ayahnya dari kakeknya ia 

berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si 

fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih 

masa jahiliyyah, Rasulullah SAW pun bersabda: "tidak ada 

pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa 

jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari 

perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah 

batu ( dihukum)." (HR. Abu Dawud) 

b. Hadis yang menerangkan bahwa anak hazil zina

dinasabkan kepada ibunya, antara lain: 

"1_,;lS' iY <(.oi �'J " \.j )I ..LI J ,J r-1--J � 11 J- �1 Ju 

(.:i Jb y.i o\JJ) 

Nabi SAW bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga 

ibunya ... " (HR. Abu Dawud) 

c. Hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan

kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang 

mengakibatkan kelahirannya, antara lain: 
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"-# .:iii _}... .:iii J.,... J .:.,i •.l>.- if 4-i if � J. J� if 

..::., Ji. 'J , Li j ..u J ..u _,Ju ;...i Ji • .r- �Is- J►.-J 1.cj " :Ju rL J 

( \V \V <.S.i.. _;:ll .:.;-,, - <.Si.. _;:ll olJJ ) " ..!J J.J/. 'J J 

"Dari i\mr ibn Syu'aib RA dari ayahnya dari kakeknya 

bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap orang yang menzinai 

perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya 

adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan." 

(HR. At-Turmudzi) 

d. Hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

�� J. �JJ C: Li Jj:- Ju � ;.iii �� J Jj/ -Ji if 

� \.:..,j iw '-1?- u. Ju, y ,;11 <.S} ,:.r �} '->J�\11 
.:iii_}... .:iii J.,...J � \..'J) � Jji 'J ':?! ._,..UI �i JW 

.:ii� ,:.ry. t.s/'J y. 'J Jw � iY- \.:..,j ru J� r-1--J "-# 

y.i J ..l.i"-i i\..'jl o.-.r=-i) • .fr" tJj •�\.. � .:.,i _f"-'11 i __,,,]IJ 

(� JI� 

"Dari Abi Marzuq RA ia berkata: "Kami bersama Ruwaifi' ibn 

Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, 

lantas ia berpidato: 'Wahai manusia, saya sampaikan apa 

yang saya den gar dari Rasulullah SAW pada saat perang 

Hunain seraya berliau bersabda: 'Tidak halal bagi seseorang 

yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menyiram air 

(mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)." (HR. Ahmad 
clan Abu Dawud) 

e. Hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia
itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain: 

y r-1--J "-#.:iii_}... �1 Ju Ju� .:iii r.,?J •Ji.� -Ji ,y, 

olJJ) �L...,,.,.c. Ji �I� Ji �b.*- oly.l.i o_)ull Js- ..I.I.Ji. �}y 

(r1,---J '-> J G...,J I 
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"Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Nabi SAW bersabda: 
"Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang 
tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, 
atau Majusi." (HR Al-Bukhari dan Muslim) 

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn

Abdil Barr dalam ''At-Tamhid" ( 8/ 183) apabila ada seseorang 

berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian 

melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki 

yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya 

tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut. 

-�J ..,1.. Jll J-P 4.,.,; .y, � ,:lb Js, ;;..�1 �iJ"
J-1) Js, .iJ y. .iJ J JS' � J ..,1.. Jll J_p Ji\ Jr-J j-.,,-J
"0L,J.11 � Js, .:.ii..J; � .:ii 'll ,JL,,.. JS' Js, <1.: U:.-'i J.►.) 

"Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar 
hadis Nabi SAW, dan Rasul SAW menetapkan setiap anak 
yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada 
ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut 
dengan lian, maka hukumnya hukum lian. 

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab 

Al-Mughni (9/123) sebagai berikut: 

� 'i .;( ri o\;;..lu j.►..; J,I) Js, .iJ 
J 

\,)! ..;( Js, IFi
J 

"Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, 
dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi 
ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya." 

4. AtsarShahabat, Khalifah 'Umar ibn Al-Khattab RA berwasiat

untuk senantiasa memperlakukan anak basil zina dengan 

baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam ''A.1-

Mushannaf" Bab '"Itq walad al-zina" hadis nomor 13871. 

5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil

apa pun terjadinya zina serta akibat hukumnya. 
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6. Kaidah ushuliyyah:
� �1 .)w � �1 -J j.P �1 

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut 

adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut." 

"Tidak ada ijtihad di hadapan nas." 

7. Kaidah Fikih:

�� 1 �jt.:.p 
"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang 

akan dituju." 

· \£.u1 � <'..I.;' "",._11 � � � : C: . Jr"'

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat 

mungkin." 

J;.ai½ Jiy. � �;.ai1 

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan 

bahaya yang lain." 

dw1 � Js- r� �w1 ;> 
''Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan 

maslahat." 

·w1 , •. _11 ::u � w1 ,,•._11 J..;.._;' i �r"' <:: , ✓ Jr"' 

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk 

menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)." 

�15:.;,'.i\ \�� �f �J� .;i1�� j\ .;i\J� ��� 1i�
�f 

''Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling 

bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar 
dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang risiko 

bahayanya lebih kecil." 
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�I., j; �- �•11 i� Lo\li : .. /' ', ; y ,.,.J' err : r2' 

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan 

pada kemaslahatan." 

1. Penclapat Jumhur Mazhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah,
Syafi'iyyah, clan Hanbaliyyah yang menyatakan bahwa prinsip 
penetapan nasab aclalah karena aclanya hubungan pernikahan 
yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka ticlak 
acla akibat hukum hubungan nasab, clan clengan clemikian 
anak zina clinasabkan kepacla ibunya, ticlak clinasabkan 
kepacla lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub clalam 
beberapa kutipan berikut: 

a. Ibn Hajar al-'Asqalani:

�...1>-i :0� '\_;,1.,..ai .. d_,J1" .J .,..i :Ju .d �L:J1 ,y- Jii 

i)l :i:?l!JIJ ,-..:s- �I 0WllS' .J t? Le. •\..,ij I)� ,� t L. .J y,

:.J; / :Ju (' J,l_jJI y) ..u .,Ju �WI) J,l_jJI y) t);.; 
:� �\J ,0L. )-IJ ..,;,1-1 i:?l_)J :�i /'_,.,J-1 �WJ J" 
�.l.ll ..u }I 0L. _;>- :� ..,;,1-1 <S"-' J ,J.114 � :jJ J ,\.j )I 

"::-"-!J _,.,J-1 .J : yl-:- _) J .,_.; 0i y ,,,JI o.:>� ..::.., _;>--J ,"-:,Y-4

Ju ·!"""'" J/. ..;i � _,.,J-4 .:,1)1 :jJ J ,..!,.l.J) _yi-) ,yl_;:.IIJ _,.,J-1 

.:.r i)! \f ..;YJ ,�4 � r-"'")i cJY '� Y') :�).,JI 

JJYIJ :�1 Ju J ,..u .,i1 � J::--- Lcl �1J ,..u }I� ...-:-) 
"0\j JS' ..,;,1-1 � ,...:..,..l:1-1 JLJ. yi 

Diriwayatkan dari Imam Syafi'i dua pengertian tentang makna 

dari hadis "A.nak itu menjadi hak (pemilik kasur) suami" 

Pertama: Anak menjadi hak (pemilik kasur) suami selama 

ia tidak menafikan!mengingkarinya. Apabila (pemilik kasur) 

suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan 

prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti 

melakukan lian, maka anak tersebut dinyatakan bukan 

sebagai anaknya. 

623 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

624 

Kedua: Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara 

(pemilik kasur) suami dengan laki-laki yang menzinai istri/ 

budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak (pemilik 

kasur) suami. 

Adapun maksud dari "Bagi pezina adalah batu," bahwa laki

laki pezina itu keterhalangan dan keputusasaan. Maksud dari 

kata Al-'A.HAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf 

'ain dan ha') adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata 

tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada 

malam hari. 

Oleh karenanya, makna dari keputusasaan disini adalah 

bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nasab 

atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata 

keputusasaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang 

menyatakan "Baginya ada batu" atau "di mulutnya ada batu" 

bagi orang yang telah berputus asa dari harapan. 

Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini 

adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa 

pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam 

hanya diperuntukkan bagi pezina yang muhshan (sudah 

menikah). Di sisi yang lain, hadis ini tidak dimaksudkan 

untuk menjelaskan hukum rajam, tapi dimaksudkan untuk 

sekadar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh 

karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang 

pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadis tersebut, karena 

dapat menyatakan secara umum bahwa keputusasaan ( dari 

mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina 

(muhshan atau bukan muhshan). 

b. Pendapat Imam As-Sayyid Al-Bakry dalam kitab "I'anatu

al-1halibin" juz 2 halaman 128 sebagai berikut: 

M':1 � VL, y':} � '1 li )I ..u J 

Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya 

dinasabkan kepada ibunya. 

c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla juz

10 halaman 323 sebagai berikut: 
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J►. )\, ..;4 :I J � ..::.J..-.- J ..:..; j l�l ;;i)t, J4 .I.I _,JIJ 

Anak itu clinasabkan kepacla ibunya jika ibunya berzina 
clan kemuclian mengandungnya, clan tidak clinasabkan 
kepada lelaki. 

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab "Al-Bahr
Ar-Raiq Syarh Kanz Ad-Daqaiq": 

Ill ft 
o .,,,, '!$/• ,_ f ,, ,I 

� � � .:>u, , (.b.it rLll � � f>Wl(, lf:)I �J .!J fJ) 
, �( ,.1 , '• '•I! , , "• ,., r:
,X � J vi � .:, ?- ..::..;? rUI � ,XJ � .:., f lli � �UI 

';;, ll �� ?( � �,) if ;J; \JS') ';;, ll �:,J� �UI 

Anak hasil zina dan Lian hanya mendapatkan hak waris 
dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah 
terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak 
bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak 
ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara 
perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), 
demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang 
seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan 
jalan lain. 
3. Pendapat Imam Ibn 'Abidin dalam Kitab "Radd al

Muhtar 'ala Ad-Durr al-Mukhtar'' (Hasyiyah Ibn 'A.bidin) 
sebagai berikut: 

'-.ii ..:..,�1 J .,1.;... ..u ll < ..b..u r �1 � 0LJJ1
_, 

t; )I ...u
., 

..:-, J!.J) 

W yi� 

Anak hasil zina dan lian hanya mendapatkan hak waris 
dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab 
yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina 
tidaklah memiliki bapak. 

4. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam kitab "Al-Fatawa Al
Kubra": 

625 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA IN0ONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

626 

.,, J ,, ,,- .,, .,, C ,J .,, ::a .,, 

� � �I:) � r-1 '�l Llyl ;UJ �w.;:-1 J �t..wl �IJ

:;., :_;.;jf � �:, � ill1 � } �1 :; d cs. �') 
$ �f � 0ts-:, , /;, �, J. �j J. �;.. �\ J. �j ��:, 

, , , 

JI :� JW ' �j J. �J � � r, a�..:.li' ✓�J -1-f J. 
, , 

J.'J ✓f =� Jw . _;., ,i.,. �j §�,:, :;.1 �f J1 ¥• ✓f 
, , 

::i�u, � ill\, j,A t �,,/Jill• f o(• 1::. ::U'? f oi.r. 
r-J ,. i.5""'"' '..!: -I-, � J!. 1.5"'" ,) <../-, , .,., 

�\ ? :;._;J, �tJJ,:, ' �1)! 1) �j J. � 4 .!li' � 

/0 ,. 0 ," J .,, " 

. ��\ .) y, �\�\ 

Para ulama berbeda pendapat terkait istilhaq (penisbatan) 

anak hasil zina apabila si wanita tidak memiki (pemilik 

kasur) suami atau sayyid (bagi budak wanita). 

Diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW 

menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad 

kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak 

wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqash. 

Sementara itu, Sa'ad menyatakan: anak dari budak 

wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan 

aku (kata Sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti 

anakku sendiri." Abd ibn Zam'ah membantah dengan 

berkata: 'J\nak itu adalah saudaraku dan anak dari budak 

wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku." 

Rasulullah SAW bersabda: "anak itu menjadi milikmu 

wahai Abd ibn Zamah, anak itu menjadi hak pemilik 

kasur dan bagi pezina adalah batu", kemudian Rasulullah 

bersabda: "Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah 

binti Zamah - Istri Rasulullah SAW)", karena beliau 

melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka 

beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti 

Zam'ah dalam ha[ hak waris, dan tidak menjadikannya 

sebagai mahram. 



BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 

5. Pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dengan judul "Ahkam

al-Aulad an-Natijin an al-Zina" yang disampaikan pada 

Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 

29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan 

bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan 

perempuan yang memiliki suami dan kemudian 

melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana 

disampaikan oleh Imam lbn Abdil Barr dalam "at

Tamhid" (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut 

tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, 

melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan 

ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui 

lian. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan 

yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan 

seorang anak, maka menurut jumhur ulama Mazhab 

delapan, anak tersebut hanya dinasabkan kepada 

ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang 

menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada 

lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu 

zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu 

yang mengantarkan pada keharaman (sadd al-dzari'ah) 

dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku 

mungkar. 

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam

Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa 

pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN 

TERHADAPNYA 
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Pertama: Ketentuan Hukum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di

luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah 

(tindak pidana kejahatan). 

2. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya

telah ditetapkan oleh nas 

3. Takzir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya

diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman) 

4. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan

laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan 

harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya. 

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan

nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. 

2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan

ibunya dan keluarga ibunya. 

3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang

yang mengakibatkan kelahirannya. 

4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan

menjaga keturunan yang sah (hifzh an-nasl). 

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman Takzir kepada lelaki pezina

yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: 

a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;

b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan

untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang 

mengakibatkan kelahirannya. 

Ketiga: Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang

undangan yang mengatur: 
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a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai

zawajir dan mawani' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum 

melakukan menjadi takut untuk melakukannya); 
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b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina

merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia. 

2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan
hukum yang keras dan tegas. 

3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya
penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang 
menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran
kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang 
mengakibatkan kelahirannya. 

5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak
hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan 
nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak 
dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi. 

Keempat: Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian
hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,
mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ketua, 

Ditetapkan di: Jakarta 
Pada tanggal: 18 Rabi'ul Akhir 1433 H 

10 M a r e t 2012 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris, 

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
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BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU 

BERSAMAAN 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 17 Tahun 2013 

Tentang 

BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah 

MENIMBANG: a. bahwa dalam Islam, pernikahan adalah merupakan bentuk 

ibadah yang terikat oleh syarat dan rukun tertentu yang 

hams dipenuhi; 

b. bahwa ada pengaduan dari masyarakat mengenai seseorang

yang menikahi wanita lebih dari empat dalam satu waktu, 

clan menanyakan hukumnya; 

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa

tentang Beristri Lebih dari Empat dalam Waktu Bersamaan 

guna dijadikan pedoman. 

MENGINGAT: 1. Al-Qur'an : 
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a. Firman Allah SWT yang menegaskan jumlah maksimal

bolehnya menikahi wanita dalam waktu bersamaan, antara 

lain: 
'.� <'1 :_,i � i � <,ti '81 · il ';� ;f •t. · 01'
.:.;--,.---- . Y"-f"if- �� ��) 

, �  ,,. . ,  -, fl, o, ,,,  ,,, ,, ,, 0 ... 

� :,, o�(,; 1_,J+:,f ':/1 ��ii� 0� t t;�:, -!..>�:, J{,. �w,

i) .,:S ;f .J�f �1 ��f � 
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Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian 
itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. ( QS.

An-Nisa[4]:3) 

b. Firman Allah SWT yang memerintahkan tobat atas kesalahan

yang dilakukan, antara lain: 

�f · c�, , , '- ' � �-- � Ji 1 J,1 1 ' t 1 :,t ' . .J1 ,:� G'
r-'"U � � .y , , Y.Y .r-" J., � -

,..g ,,_ J ,,. , ,...,,, , - ,,, ''!\11 ,:.:._� •. •. � ..:.,G,. • (1__,_�, ·(:LC.· c::.", ,<'Jlti '1!7'"'"' � '-? .i"'-' , � -J r, - r--- J"-1"!. 

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah 
dengan tobatan nasuhaa (tobat yang semurni-murninya). 
Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan
kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, (QS. At-Tahrim[66]:8)

Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang
orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang 
kemudian mereka bertobat dengan segera, Maka mereka itulah 
yang diterima Allah tobatnya; dan Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa[4]:17)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

, ,,,,. ,,,, ' " 
�� 0� �J �1 :Ju � ill1 �� ..:.i J�, 0! u-:i:;,
� :fa� :Jlli �� j ;. i�; � J � :ii, � :s?' �� 

(� Jb y.i �1JJ) �--) 
"Dari Qais ibn Al-Harits RA ia berkata: Saya masuk 

Islam, sedang saya telah memiliki istri delapan. Lantas saya 
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menghadap Nabi Muhammad SAW (menanyakan ihwal
masalah ini) dan beliau bersabda: 'Pilih dari mereka empat'
" (HR. Abu Dawud) 

: d .�:11 i:J:, .. 0:4 01 I -�� illl, . , ...,t ·., H .... · .. �� � - � �J-�1 �
��f �f" :� J ¥-11 � �1 jJw §� �µ ;�) 

":_;,:;1:- :.;J�)
"Dari Salim dari ayahnya RA bahwa Ghailan ibn Salamah
Ats-Tsaqafi masuk Islam, dan ia telah memiliki sepuluh istri,
lantas Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Tahan empat dan
pisahkan sisanya"' 

(HR. Abu Dawud)

3. Ijma' Ulama mengenai keharaman mengumpulkan lebih

dari empat wanita dalam satu ikatan perkawaninan dalam 

waktu bersamaan. 

4. Kaidah ushuliyyah

� �I �G .,,sJ,:�! �\ J � �\ 
"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu
menyebabkan rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

MEMPERHATIK.AN 
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1. Pendapat Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al

Mawardi dalam kitab "Al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh as-Syaji't:
sebagai berikut: 

,, 
,, 6 0 ;JI <f 0 '. < '( � 1.:.;'i' , '·. "\' :.:....::..:J 1·. � .  -\\ 11 "(11" ..)i �1JI :" 

r J J � :J � ., ., - � i.-P J.,, -- '-5""-"
,,, ,,,, .-,J. ,, 0 ,,,, :i <> <' - IS' • i • ill • • -.- US'.JI , _,, • • ,. -

t_ .J J .;;.., JI ? r .r-� J 'J I �

•: .... makna "wa" dalam ayat di atas tidaklah seperti "wawu
jama"' yang bermakna menambahkan (sehingga pemahaman
nya, dua tambah tiga tambah empat), tapi "wa" tersebut
bermakna "wawu takhyir" yang bermakna "atau", sehingga
pemahamannya: dua, atau tiga, atau empat".
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2. Pendapat Al-Imam Abu Muhammad al-Husein bin Mas'ud

al-Baghawi dalam kitab "Ma'alim at-Tanzil': sebagai berikut:

"(larangan beristri lebih dari empat) merupakan ijma' 
(kesepakatan). Tidak boleh seorang pun dari umat ini 
menambah lebih dari empat istri. Menambah lebih dari 
empat istri hanya boleh khusus bagi Nabi SAW, tidak boleh 
satu pun dari umat ini yang mengikutinya dalam hal itu." 

3 Pendapat Al-Imam Zainuddin Ibnu Nujaim dalam kitab 

"al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq': juz 8, halaman

65, sebagai berikut: 

'. • 21 ;:_.i � 1 ' s:Jti} J\;,; .,J' ::I <<f � ,._,A f ' L,: \:. .. -. 
<X r-- . � ,,r-,, r 'r.J (J.r' ..r ✓ 

J {� .1-
,, 

.-a ,, ,, .,, .,. ,.., o .., 

��J �".J11 ��I � JZI {t4�J ..:..,'£J Ji- :wl

�)1 ,j �lbil J! i;,_� -.J:, �IJJI �� �@I -.J:, ::r.:-r :i1 

� 
"Dan halal (boleh) menikahi empat istri, tidak (boleh) lebih, 
sesuai Firman Allah SWT {maka nikahilah wanita-wanita 
(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat}. Imam 
mazhab empat dan sebagian besar umat Islam sepakat tentang 
hal itu. Sedangkan pendapat Syiah (yang membolvh�n 
beristri lebih dari empat) maka pendapat itu tidak layak 
diperhitungkan, maka tidak usah berpanjang-panjang untuk 
menolaknya." 

4. Pendapat Al-Imam an-Nawawi dalam kitab "al-Majmu Syarh
al-Muhadzab", Juz 2, halaman 38': sebagai berikut:
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;"f cJ t' · ''f '. ,� '." :·_�\\ '·"., 0� '1� / ,,,�, ./' ,.r-: (;::!J .X .r' , 0:1 c-·- JY"'-/. r � r.>' J

�� 

"Haram bagi orang laki-laki merdeka beristri lebih dari 

empat, karena sahabat Ghailan ketika masuk Islam dan 

dia mempunya sepuluh istri, Rasulullah bersabda padanya: 

{pertahankan empat dan lepaskan selebihnya} (HR. Abu 

Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dsb). Jika hukumnya 

boleh beristri lebih dari empat, maka pasti Rasulullah SAW 

akan memerintahkan hal itu." 

5. Pendapat Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim as-Syirazi dalam

kitab "al-Muhadzab': sebagai berikut: 

"/ika ia (lelaki yang beristri lebih dari empat) tidak mau 

hanya mengambil empat istri dan melepas selebihnya, maka 

ia dipaksa untuk melakukan itu dengan dibui!ditahan dan 

dihukum (ta'zir), karena hal itu merupakan kewajibannya 

yang tidak boleh diganti, maka ia harus dipaksa untuk 

melakukannya." 

6. Pendapat al-Imam ad-Dimyatiy dalam kitab ''I'anah at

Thalibin Hasyiyah Fathu al-Mu'in': sebagai berikut: 
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"maksud (dari pengarang kitab Fathul Mu'in) bahwa jika 

seorang laki-laki merdeka menikah kelima kalinya (sedangkan 

ia telah punya empat istri) maka nikahnya yang kelima ini 

batal: maksudnya nikahnya dengan wanita kelima ini tidak 

sah dan batal karena dia adalah yang melebihi dari jumlah 

(empat istri) yang dibolehkan (syariat). sedangkan maksud 

dari {atau dalam satu akad maka batal semua}: maksudnya, 

atau laki-laki merdeka menikahi Zima perempuan dalam satu 

akad maka nikahnya batal untuk semuanya, karena tidak 

ada keistimewaan di antara mereka di banding yang lainnya". 

7. Hasil Tim Pengkajian/Tabayyun MUI clan penjelasan lisan

serta tertulis yang clisampaikan pacla Siclang Komisi Fatwa 

MUI pacla tanggal 17 clan 19 April 2013. 

8. Penclapat, saran, clan masukan yang berkembang clalam

Siclang Komisi Fatwa MUI pacla tanggal 17 clan 19 April 

2013. 

Dengan bertawakal kepacla Allah SWT, 

MEMU TUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TEN TANG BERISTRI LEBIH DARI EMPAT 

DALAM WAKTU BERSAMAAN 

Pertama: Ketentuan Hukum 

1. Beristri lebih clari empat wanita pacla waktu yang bersamaan hukumnya haram.

2. Jika pernikahan clengan istri pertama hingga keempat clilaksanakan sesuai

syarat clan rukunnya, maka ia sah sebagai istri clan memiliki akibat hukum 

pernikahan. Seclangkan wanita yang kelima clan seterusnya, meski secara faktual 

suclah cligauli, statusnya bukan menjacli istri yang sah. 

3. Wanita yang kelima clan seterusnya wajib clipisahkan karena ticlak sesuai clengan

ketentuan syari'ah. 

4. Seo rang muslim yang telah melakukan pernikahan sebagaimana nomor ( 1)

hams melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Berkomitmen untuk melakukan tobat yang sungguh-sungguh dengan

jalan; (i) membaca istighfar (ii) menyesali perbuatan yang telah dilakukan; 

{iii) meninggalkan perbuatan haram tersebut; (iv) komitmen untuk tidak 

mengulangi lagi. 

b. Melepaskan wanita yang selama ini berkedudukan sebagai istri kelima dan

seterusnya. 

c. Memberikan biaya terhadap wanita-wanita yang telah digauli beserta anak

anaknya yang lahir akibat pembuahannya, sebagai bentuk tanggung jawab 

sosial. 

5. Jika terjadi pernikahan sebagaimana angka (1), dan yang bersangkutan tidak

mau menempuh langkah sebagaimana nomor ( 4), maka pemerintah harus 

mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk melepaskan wanita 

yang tidak sah sebagai istrinya melalui peradilan agama (tafriq al-qadhi). 

Ketiga: Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian

hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya,

mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ketua, 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 08 Jumadil Akhir 1434 H 

19 A p r i I 2013 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris, 

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
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SEPUTAR MASALAH DONOR 

AIR SUSU IBU (JSTIRDHA ') 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 28 Tahun 2013 

Tentang 

SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (ISTIRDHA') 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah: 

MENIMBANG: a. bahwa di tengah masyarakat ada aktivitas berbagi air susu 

ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak 

berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik 

disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, 

ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun 

sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak; 

b. bahwa untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak

anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk 

mengoordinasikan gerakan Berbagai Air Susu Ibu serta 

Donor ASI; 

c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai

ketentuan agama mengenai masalah tersebut di atas serta 

hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai 

akibat dari aktifitas tersebut; 

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa

tentang seputar masalah donor air susu ibu (istirdha) guna 

dijadikan pedoman. 
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MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT: 
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�W,j\ � �i :i1) � �ts" '.:)y- �;�:,f �'j_ �IJ.l_l)J 
"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 
penyusuan." (QS Al-Baqarah {2]: 233). 

�W.j\ :X �1;-fJ ��f ,) ��( J 

"Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara 

sepersusuanmu." (QS Ali Imran [3]: 23). 

all i)1J _.;.i1Jj_;JIJ �}\ ,_fa, i;,.,� �) ._s�IJ �I ,_fa, i)J�J 
y�I �� all �: 

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." 

(QS. Al-Maidah [5]: 2) 

' , • J J ,, ,, $ ,. , ,, 
'. ' <' '. '· ' ' r . 'ill . ' <' 1,1..i,' ' I �'.ill . ' .lil '<1: '.� '..J 
.x r r"':- r-J <j- -.Fr r.. - r- ,_,.;_ ,;r" r-. 

It 1:1 , A; $ ,,- I O I "E J 
'. 'I.. :' ii :_,..; .ii.ii .)I ' , 

01\ ( L :t', ' '' ',, .)I ' < L'� 
� . , . � 1:-� �., � Jr. r � .. 

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku 

adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena 

agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku 
adil." (QS Al-Mumtahanah {60}: 8). 

2. Ha dis Rasulullah SAW, antara lain:

"Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang 
dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan 
daging." (HR Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Radhaa'atu Al

Kabiir). 
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, �!I , '' ' , � (;." I\ , '' ' '-----� i:.r r � t r-' i:.r r �

''Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang 

diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab!hubungan keluarga." 

(HR Bukhari, Kitab Al-Syahadaat Bab Al-Syahadatu Ala 

Al-Ansaab; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Yakhrumu Min 

Al-Radhaa' Maa Yakhrumu Min Al-Wilaadah) 

"Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkan hukum radha') 

hanyalah di masa anak membutuhkan AS! sebagai makanan 

pokok." (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab "Al-Syahaadah 

ala Al-Ansaab" dan Kitab Al-Nikaah Bab "Man Qolaa La 

Radhaa'a Ba'da Hawlaini"; Muslim, Kitab 'Al-Radhaa' Bab 

"Innamaa Al-Radhaa' min Al-Majaa'ah") . 

. 'I' :_ i1 · � l5' � �1 1 , (;.' �,'?Y"�._J l:t J l 

"Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia 

dua tahun." (HR. Al-Daaruquthni, Kitab Al-Radhaa'ah). 

l ,, ,, ,, J ,,, J .. J 

�\ J'P f'�� � � � '�� f'�� f'0� , 
(i--1-- o\JJ),;,T�: � (). Q �J r-1--J '-# .:ill J.-P

Dari Aisyah RA ia berkata: Dahulu, dalam apa yang 

diturunkan dari Al-Quran (mengatur bahwa) sebanyak 

sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan 

keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan 

lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi SAW wafat 

dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran" (HR. Muslim) 

, 

('y_,, _,.. � Jb 

"Bah was an ya Rasulullah SAW melarang untuk meminta 

menyusui kepada orang yang idiot." (HR. Abu Dawud hadis 

mursal) 
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3. Atsar Sahabat Umar bin Khattab menyatakan :

., ·( 
�) 

ffASI itu dapat berdampak kepada prilaku ( anak), maka 

janganlah kalian menyusukan (anak-anak kalian) dari 

wanita Yahudi, Nasrani dan para pezina. ff (Al-Sunan Al

Kubra: 7/464). 

4. Kaidah fikih

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang 

akan dituju." 

"Hukum asal melakukan hubungan seks ( antara pria dan 

wanita) adalah adalah haram. ff 

..;..t..J\., j; (' �•11 i;.._ ��\ � . ./' 0 

-
: 

.r- ___ ..,, � r : � 

"Tindakan pemimpin pemegang otoritas terhadap rakyat 

harus mengikuti kemaslahatan. ff

MEMPERHATIKAN: 
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1. Pendapat Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab

Fathul Muin (Bab Nikah hal 101) yang menjelaskan tentang 

wanita mahram yang tidak teridentifikasi: 

::,� �\)� ;.-i- �� �;..: : . [, i�� :,f (t)-j) 

J� 0 6�: :w.:; � �f;1 �ts-- �t_;.-:J1 Js- �L �

���\ Js, ��\) .P 0f 

ffAndaikata ada wanita mahram tercampur pada sejumlah

wanita yang sulit dihitung (didata satu persatu), misalnya 

jumlah mereka ada seribu orang ( di antara seribu tadi terdapat 

wanita mahram - yang sulit untuk dikenali - bagi lelaki yang 

akan menikah), maka ia boleh menikahi siapapun di antara 
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mereka yang disukainya, hingga jumlah mereka tinggal satu 

orang, pendapat ini adalah yang terkuat." 

"Tetapi jika ia (lelaki yang bersangkutan) mampu untuk 

menghitungnya guna mengetahui secara yakin wanita mana 

saja yang halal dinikahinya, atau wanita mahram tersebut 

bercampur dengan sejumlah wanita yang terbatas bilangannya, 

misalnya dua puluh bahkan sampai seratus orang wanita, 

maka ia tidak boleh menikahi seorangpun dari mereka 

(sebelum dia menyeleksi mana yang mahram dan mana yang 

bukan mahram)." 

�! • '· '1" ,'l ', ' 61 ' '·I ' 1,>' < ,: '--: :,i..,i 
0

·1 '·:r � :ir- 0"-1 ,· • ,..._ r-:i.,-., ..,.� c- w, r-"-' ,, ,, ,, ,, .,, 

\A ... -: ,, • .,.yr.,.-..;.

"Memang diperbolehkan ia menikahi di antara wanita

wanita tersebut, jika secara pasti ia dapat membedakannya, 

misalnya wanita mahramnya berkulit hitam. Tetapi berada 

di antara penduduk yang berkulit tidak hitam, maka tidak 

haram baginya untuk menikahi wanita selain yang berkulit 

hitam tersebut. " 

2. Pendapat Asy-Syiirazi dalam Kitab Al-Muhadzab (4/587):

�- 'j\, \_: � J,\ '. -i11 \ ,' �� ' '.' i1, , ' '.._ �Ii :.:..:.;;' ,t ,), ; i.r::-< • � ..r � !Y"" y : �!"'""' .. J 
. w/1L,'1'-'.....:c;.J. :i1 t.::.::;( .'.....i\\ ,.;;.,Lll'• 4.1'1'-'.....'.' 
t ..r: ..r-"' r-- ! , -' r- , ·: .x -: ._r---,.J 

' '.._ :1 )(.:,. 0� , •t::J\ L.�I •1• '. :,.;� J,,' !• I\, :.:..i;' 
�0 ·: r � u=: • .r-- : · · .,

.�lS' tw.> 

"Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat 

melalui proses al-wajur -memasukkan air susu ke tenggorokan 

tanpa proses menyusui langsung- karena proses tersebut 

menyebabkan masuknya AS! kepada bayi seperti proses 

pemberian AS! secara langsung. Masuknya AS! tersebut -
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dengan proses al-wajur -juga berperan dalam pertumbuhan 

daging dan tulang seperti proses pemberian ASI langsung. 

Hukum mahram (karena persusuan) juga berlaku melalui 

proses al-sa'uuth- memasukkan ASI melalui hidung, karena 

hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan 

sama seperti masuknya ASI melalui mulut. " 

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (11/313):

J J , ,,, $ , ,,, Jt ,;: ' I, A:._:· •'·-·' ,rt, I A'. · •· Ji '. ·111 I A; " · ,1· J � ,_;--:.) '� .......,,.J,J � ._r;-.. ...:....,,>- : 
<J'"' � ._r;-.. 1..\.,\ u, J

�f � ' � ��YI � � � µ1 1GJG r"' ��� 
, ' , ';;,< • ' ' , ' • , • ;{r1', ' ,..; :_ �II j � '. •'. , 
� c)\N �L:all, �\ � - J., �--: '-,>• °"';:' '-:! 

�l, W.Jl.S" ·�. �� r-, , 
"Hal seperti ini -memasukkan ASI tanpa proses langsung-

menyebabkan ASI masuk ke dalam perut bayi, tidak 

berbeda dengan proses pemberian ASI secara langsung 

dalam menumbuhkembangkan daging dan tulang, sehingga 

hukum keduanya -pemberian ASI secara langsung atau tidak 

langsung- adalah sama yaitu, berlakunya hukum mahram 

(karena persusuan)." 

4. Pendapat sebagian ulama seperti disebutkan dalam Kitab

Al-Mughni (6/363): 

,,,, / 0 ,,, ,, ,_ ,, 

� i �� ),J ' � �r J� ��l � as-.� �)J
· 'fir •':1LS" ,,,. " .. r: -· ·1 • • Ge •,i;. ''tJ •••�· J .... ) '':' J""' AA:,! _r",! r-" �� J c� e:: .... ' ;», )

�1;,.f ;t.:.. �ti ��T 

"Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hambali) 

berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram 

hukumnya. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Abu Hanifah 

dan Malik. Alasan keharamannya karena ASI adalah benda 

cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh 

diperjualbelikan seperti keringat. Alasan lainnya, ASI adalah 

bagian dari manusia (yang tidak boleh diperjualbelikan)." 
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5. Pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan dalam Kitab Al
Mabshuth ( 15/): 

, � '·'' � ;ff i;._ '1•1; n;.,. \Ji � ,.:.;\ii . 'i '·�1•. J.,...., ..s- ,ft, ,J 1 , . , ., ..r. '-' , ,
, , , 

It , .,  ,, A! ,, ... 
tt') ,, c' i;.,. \J\ ..1k., ;_.�\ '·•' , ') ;Ji I� 1•1; �;II . 'I _...:; '·1', ' ,J ! , 

� 
, , J.,...., ..s- ,ft, r i;r.' <,.:· J r")

"Hak untuk memperoleh upah dari ASI karena sebab akad 

Ijarah menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan jual 

beli ASI, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan susu 

binatang menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan 

akad ljarah untuk memperoleh susu dari binatang tersebut." 

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam
Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang 
terakhir pada tanggal 13 Juli 2013. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG SEPUTA R MASALAH DONO R AIR 

SUSU IBU (ISTIRDHA') 

Pertama: Ketentuan Hukum 

I. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya.
Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang 
bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i. 

2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut: 
a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
b. Ibu tidak sedang hamil

3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka I menyebabkan
terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radha' (persusuan). 

4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan
kelompok sebagai berikut 
a. Ushulu Asy-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu: Ibu

susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, 
buyut dst). 

b. Al-Furuu' Min Ar-Radhaa' (keturunan dari anak susuan), yaitu: Anak
susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke 
bawah (cucu, cicit dst). 
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c. Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa' (keturunan dari orang tua susuan),

yaitu: Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak 

ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan dcit). 

d. Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Ar-Jaddati min Al-Radhaa'

(keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu: Bibi sesusuan yang 

merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI clan Bibi sesusuan 

yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASL Adapun anak-anak 

mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis 

keturunan. 

e. Ummu Az-Zawjah wa Jaddaatiha min Ar-Radhaa' (ibu sesusuan dari Istri

dan nenek moyangnya), yaitu: Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, 

kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang). 

f. Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Ar-Radhaa' (istri dari bapak sesusuan dan

kakek moyangnya), yaitu: Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, 

ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari 

bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau 

keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya). 

g. Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Ar-Radhaa' (istri

dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki-laki dari 

anak perempuan sesusuan), yaitu: Istri dari anak sesusuan kemudian istri 

dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya 

sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak 

perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst). 

h. Bintu Az-Zawjah min Ar-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa (anak perempuan

sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan 

sesusuan dari lstri), yaitu: anak perempuan susuan dari istri (apabila istri 

memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami 

dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri (senggama) maka 

anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami 

tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya 

tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki

lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst). 

5. Terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radha' (persusuan)

jika: 
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a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.

b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.

c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
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d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu

(imtishash) maupun melalui perahan. 

e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya

ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara O sampai 2 tahun 

dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan. 

7. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi nonmuslim, karena

pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari 

kebaikan antar umat manusia. 

8. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI,

dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) 

ujrah (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk 

jual-beli ASL 

Kedua: Rekomendasi 

1. Kementerian Kesehatan diminta untuk mengeluarkan aturan mengenai Donor

ASI dengan berpedoman pada fatwa ini. 

2. Pelaku, aktifis clan relawan yang bergerak di bidang donor ASI serta komunitas

yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam menjalankan aktifitasnya 

senantiasa menjaga ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa ini. 

Ketiga: Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini mulai 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,

semua pihak diimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. 
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Ketua, 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 4 Ramadhan 1434 H 

13 J u 1 i 2013 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMIS! FATWA 

Sekretaris, 

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
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PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN 

SOSIAL DAN VANG BERNILAI EKONOMIS 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 34 Tahun 2013 

Tentang 

PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL 

DAN YANG BERNILAI EKONOMIS 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah: 

MENIMBANG: a. bahwa memakmurkan masjid adalah tanggung jawab setiap 

muslim, dan salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai 

pusat kegiatan umat Islam; 

b. bahwa untuk kepentingan kemakmuran masjid, saat

pembangunan masjid ada pengurus yang membangun 

tempat-tempat khusus yang ditujukan untuk kepentingan di 

luar ibadah mahdah, seperti aula pertemuan, pusat usaha, 

dan sejenisnya di area masjid yang dibangun satu area 

dengan masjid yang merupakan tanah wakaf; 

c. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari

masyarakat mengenai hukum pemanfaatan area masjid 

untuk kepentingan sosial non-ibadah mahdah, seperti akad 

pernikahan, walimah, pesta, seminar, pentas seni budaya, 

perdagangan, dan sejenisnya; 
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MENGINGAT: 
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d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa

tentang pemanfaatan area masjid untuk dijadikan kegiatan 

sosial dan yang bernilai ekonomis guna dijadikan pedoman. 

1. Firman Allah SWT yang menjelaskan soal pemakmuran

masjid, antara lain: 

JiJ ��, rlifJ .ff'li r:,;i'J 1� :;1;; �1 �c.: � w�
;;,J�:. il :X 1) � �f �) � :u, �� � r-lJ ;\5') 

(, A :�_pl) 
Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak 
takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah 
orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang 
yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah [9]: 18)

Janganlah kamu melaksanakan shalat di dalam masjid ( masjid 
dlirar) itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan 
atas dasar taqwa (masjid Quba) sejak hari pertama adalah 
lebih patut kamu melaksanakan shalat di dalamnya. Di

dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. 
Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At

Taubah [9]: 108) 

(, A :_},-1) ,�f �I c:- 1j'..ii ¼�,�WI 0fJ

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. 
Oleh karena itu, janganlah kamu menyembah seorang pun 
(di dalamnya) di samping juga (menyembah) Allah. (QS.

Al-Jin [72]: 18) 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan tentang kesucian dan

keutamaan masjid, antara lain: 
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I# ,, J., - ' ,. ,. ,, ,, ,, .. :r-LJ � .iJI J..,, .iJI J;.J Ju :Ju .iJI � .; .1-Ge ✓
�l 'l, ::.: ! 1'.i :a�i ·. 1;..( �: � 1 �, �f

. J' . r" � .. ,:,,: . r ., 
,, ,, ,, ,, 

("-# �) . l�#J I� J:,��i J :- [,;,_J? ;�
Dari Jabir ibn Abdillah, berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

"Aku diberi Zima perkara yang tidak diberikan kepada 

seorang pun di antara para Nabi sebelumku. Aku memperoleh 

pertolongan dengan ketakutan musuh sejak berada di tempat 

sejauh perjalanan sebulan (sangat jauh), dan dijadikan bagiku 

bumi itu adalah tempat sujud, dan suci." (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

:;.} �J
n :J\i rLJ � 1"1 J.,, �I J;.J �f ;�;, �f ✓

(r-1-- olJJ) • 114-ilyf �\ J� :;.} �IJ -��� �I J� 
Dari Abu Hurairah RA; Sesungguhnya Rasulullah SAW. 

bersabda: "(Bagian dari) negeri-negeri yang paling dicintai 

oleh Allah adalah masjid-masjidnya, sedangkan (bagian dari) 

negeri-negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar

pasarnya." (HR. Muslim) 

b. hadis yang menerangkan anjuran membangun masjid dan

keutamaannya, antara lain: 

r-1-' J "-# .11 J...> �1 J:;.J � : Ju _:iLls, ;; �G;;, 
• ,o ,. .l, tit } , 

w . ·. II QI . � �f.'.lJ\ :' I� .J.J :' ·., II • J' _,
( • ..,......) , <../, , ,..r- ; ,,,..r-,:/'. JA1. 

Dari Utsman ibn Affan RA ia berkata: Saya mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang membangun 

masjid untuk Allah S WT niscaya Allah S WT akan 

membangunkan untuknya yang sejenis di surga. (Muttafaq 

'alaih) 

c. hadis yang menerangkan tentang pemanfaatan masjid untuk

kegiatan kemaslahatan, antara lain: 

� 1"1 j,A .'.ill J , , Jli ::.:Jti t'. '.� 1"1 '. _;,,' i:u1; ·-� 
,. ;,.S-" , r" J - ...,, J , u 

� 1}?'1J �WI ,j �fo\J t.\S'.)1 Iii 1_#.f" :r1-J 

(1$.1. .,::)1 o\JJ) . 11� }�4
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Dari Aisyah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
"Syiarkanlah pernikahan ini, dan laksanakanlah pernikahan 
di masjid-masjid, serta tabuhlah tambur. " (HR. Tirmidzi)

:r1--J ..,1:- .:iii � .:iii J_.,.... J 
Jl.i :Jl.i �I <Ji"" J-' y 

J ti ,, ti/ r ,,. t ,l/.l / J .,. 

�f>.-G,j IJ��� �·?I: J\.i '.,I• a::;J1 �µ> JI)' ':J"
, , . 

(Y i)i .:f.l olJJ) . \s).'.,.:i.fJI C;IJ:s' C°:I� 

Dari Musa Al-Juhniy, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
"Umat ini -atau beliau menyebut umatku- berada dalam 
kebaikan selama mereka tidak menjadikan masjid-masjid 
mereka sebagai tempat-tempat penyembelihan sebagaimana 
tempat penyembelihan bagi umat Nasrani. " (HR. Ibnu Abi

Syaibah) 

d. hadis yang menerangkan tentang pemanfaatan dan

memproduktifkan tanah wakaf, antara lain: 

(<$)�\ 

Dari Ibnu Umar RA, bahwasannya Umar ibn al-Khat
thab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian 
menemui Rasulullah SAW untuk meminta arahan terkait 
tanah tersebut. Lalu ia bertanya: "Wahai Rasulullah, saya 
memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang saya belum 
pernah memperoleh harta lain yang lebih bagus dari itu, 
lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah 
tersebut?" Rasulullah menjawab: "Jika kamu berkehendak, 
kamu wakafkan dan kamu sedekahkan manfaat I hasilnya." 
(HR. Al-Bukhari) 
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3. Qaidah fiqhiyyah : 

MEMPERHATIKAN: 

��1�jt.:.� 
"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang 
akan dituju." 

�L, J:,' �- �•11 i:c. t:.\li : .. /' " - : .,..... , .. , J' ...s- r ,. r2' 

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan 
pada kemaslahatan." 

1. Pendapat Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarh An-Nawawi

'ala Shahih Muslim juz 5 halaman 55 sebagai berikut: 

j � L:J .L►.WI � t..:!1 : : i�"- � ill\ i-� .J' > 
( .. . , .. . ') r-J ,.. ,._,.- � J,, ,, ,, ,, 

L,. _;.:,J ;;J1 � 0j1�1J ,�ii:, �IJ J� ill\ f � : ;�

�\ J ��\ � i:- � Jh : � : �WI J� . 
01�',all .. J:� '. ,t.:i:jl · '" :' '..Ii' : ,J�. 1' •• "•.' a.WlS'... ('""'.'""" if � i.J'2Ai c:-- ) �) , .. , 
� �I J�t..:..f�: G,:.� �J� :J�, �I J

'., .,,;� ,;..-,, 1"
1

1 

,, -i �
-',, - �, .}.I ,::" I�--

..G:.::, ,., 'ol.J �) .;, ,,.,.. • ..a:,:._, .. ',..;..,a.,\ .. ,: . , .. J' , ; V .. , Cj, 

��J::r..�r :i1��J1ci�1 �G.,1��1 
,....t.:.s. · � 01: .. ' .. 1 ✓ t:,.. ,,-... i1 ..::...,')T £,1' ��lS'�,, , -,, , � C. �J, 
''-'J_,JI i,?/ J. ..j .r' J. -sf �,?j y.i iL-'il) . �; J't lli 
,-)_;JI .;.,l_;ll �\,:>-) ), ,..::..., )ft! ,r-1-- � _fa '-' J_,JI (..r' 

( � ....JJI , ·--" \ r '\ � UI , '"' '-"" , o (. 

Sabda Nabi SAW: "Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun 
untuk tujuan tertentu." Maksudnya, untuk zikir, shalat, 
mencari ilmu, pengembangan keilmuan dan sebagainya. 
Al-Qadli berkata: "Di dalam hadis ini terdapat petunjuk 
atas larangan mengerjakan sesuatu di dalam masjid, seperti 
menjahit dan semisalnya." Ia berkata: "Sebagian ulama 
melarang mengajar anak-anak kecil di dalam masjid." 
Ia berkata: "Sebagian di antara para syekh mengatakan: 
Sesungguhnya di dalam masjid itu dilarang mengerjakan 
sesuatu yang dijadikan sebagai mata pencarian untuk 

651 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

652 

pribadi. Oleh karena itu masjid tidak boleh dijadikan tempat 
berdagang. Adapun aktivitas yang memiliki kemanfaatan 
untuk umat terkait urusan agama, seperti be/ajar, kebudayaan, 
dan memperbaiki peralatan jihad yang tidak menyebabkan 
kehinaan masjid, hukumnya tidak terlarang (artinya boleh). 

2. Pendapat dalam Kitab Bada'i Ash-Shana'i karya Imam Al

Kasani juz 3 halaman 39 sebagai berikut: 

� �1 �� I � � � �I j� 015' �� � :_;1541 
. , 

,I ,-..1 • -��•;,.-.,! 'It..'. '11 , ,,-';;>' ;I '1��\ '\' '· • ' -,jJ..>.JI p_;v,,,) ~°"¥ ._,...., '.'=', � V- y J � 

(n J"" ,i c_ ,�1__,..!JI ...,_;; ;J �UI �1..t; ,<)L..LS:.11

... Kalau seseorang bersumpah untuk tidak masuk masjid ini, 
tetapi ia naik di bagian atasnya (loteng), maka ia melanggar 
sumpah karena loteng masjid adalah bagian dari masjid. 
Tidakkah anda tahu, seandainya orang yang beri'tikaf 
pindah ke loteng, maka tidak batal i'tikafnya? (Akan tetapi) 
jika (apabila ia naik di bagian atasnya dan) di atas masjid 
terdapat tempat tinggal, maka ia tidak melanggar sumpah 
karena tempat itu bukanlah masjid. Dan seandainya orang 
yang beri'tikaf pindah ke tempat itu, maka batal i'tikafnya. 
(Bada'i Ash-Shana'i fi Tartiib Asy-Syara'i, juz 3 hal 39) 

3. Pendapat Imam Ibn Nujaim dalam Kitab Al-Bahr Ar-Raiq

juz 4 halaman 295 sebagai berikut: 

• � 4 .i-' ,., • j;_ . ;'.,:.-ii" ' ·•• .)1 .......:...:JI •�1 '· , • ':} •;;o.,.. � II .,
.J- --� � • . r J.J""-/. ,..r,- -../.-) 

J ' .J ,.,. " 4 , J J � ' 
\) 

.u ', ' 'I '_;11 .u ' - :'1 .......:...:JI �I.a :_.. .u\.a • I .......:...:JI ,., t""'l J r r ,., � , ; , \'. ,, , J , , 
. . �I � 015' 11, , t; :ii ' Gt l: ; , - =·1 �-. f (,' 
,j!.J) , , '- , ' ..,. . ..,. .-, � ?- Jr'
,.:.., JP< ,J.Hi..l.11 _:,.....S Cf' ..91)! �1 ,�I � ..:r-1 J.J.11 

(r o, o J"" d C. ,._. ..,J.1 )� 

Di dalam kitab Al-Mujtaba: "Tidak boleh bagi pengurus 
masjid untuk membangun kedai-kedai pada batas masjid atau 
halamannya. Pengurus masjid yang membolehkan halaman 
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masjid untuk digunakan berdagang, dan menaruh tempat
tempat barang dagangan yang disewakan untuk berdagang, 
tidaklah terlarang jika hal itu untuk kemaslahatan masjid. 
(Zainuddin Ibn Nujaim Al-Hanafi: "Al-Bahr Raaiq Syarh 

Kanz al-Daqaaiq, juz 4 hal 295) 

4. Pendapat Imam Muhammad Amin dalam Kitab Hasyiyah

Ibn 'Abidin juz 1 halaman 656 sebagai berikut: 

� � · t.::..s" ,_.,, \;. �� t::;' � J;(i1 '1:::,. •f, , , � JJ""/. .r , , .. , y ...,,_.. y 

._..i-i, .....,l.;5' ..;G ·L:..;;,�.:.,,;-f:1\''�.:, j.'....••.lj 
, y , . , 'i'' t,J';, • I •1 · J \ 'I.T--, r.;,, r--
/ . ..L,\s-. 1 ;w.1.,... .'1:{i -.i;,_ wW L1;· � -,:::,. ·, � .:..f.. .  J. . ) ...r ,J ,,, ,. _r;" ._,--.y 

d' , , C ,µ1 ).:. ,_;;_, JP. 'JW\ JJ.ll � J�I .:,J a.,..;.1.,... 
(io i 

Seandainya orang yang berwakaf menjadikan toilet di bagian 
bawah masjid, apakah boleh sebagaimana di masjid Mahallah 
Asy-Syahm di Damaskus? Saya belum mengetahui secara 
jelas. Ya, akan ditemukan matan di dalam pembahasan Kitab 
Al-Waqf, bahwasanya kalau seseorang menjadikan gudang di 
masjid bagian bawah untuk kemaslahatan masjid, maka boleh. 

5. Pendapat Imam Ibn Qudamah dalam Kitab Al-Mughni juz

5, halaman 369 sebagai berikut: 

@::, �f ;1::,f � ,j , .:,Ji; / �I)! ,j , i:_;..f J� : �
.,. ,,, # ✓ J f� ' �) � r 4\�:° e::St.. '�\�) �� � � •��UI �

�? �:,i J1 �: 
�i J,1 .i..i;.. � ·, �� , �f � I, li . G\; .. ,,:.,f �( • , , .:.r- . r ':!"J � . )

, ,. J.,. ii- ,, } 1 £ ,, 

Y � � l�IJ , �l�I :�L:.J1 ilil ;1::,1 � ,j I� 
· < - ·- ,•'

1 
-·•1 �,T, · '

u 
1·'- - ,� '

1•i 1' • - ,,�,, 
�,Y ..l."-/ LA •�, <UL< cJ, \ j..,,..S �-:; <.fl' .l.>....-,, ....... J 

, , , 

Ui, J,1 · �I ��- -::._;1', '}' i_:ii.. a;.;,.'· ' -� I� 
J!' ' � . J ·, .J"" J - , JJ""/. , 

.,. II • J £ r: ,, _, A II ,Ill 

� (; �J , _:;;J ilAI ;1::,1.i , I� jl$" m ).1 , µ1

y.i I.F"..ul.1 a..1..1.i J. ..._.,..\ J. .lil -¥) . �1 Jl &-'L� ��

).:, , _;;_, JP. ,Jl.,..,..!JI J..->- J. ..._.,..\ iL.'JI ...ii -) �I ,� 
( ·--"' ' t • 0 ,J}JI ....JJI , µ1 

653 



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEJAK 1975 (EDISI TERBARU) 

654 

Suatu pasal: Imam Ahmad (ibn Hanbal) dalam riwayat Abu 

Dawud mengenai masjid yang dikehendaki oleh warganya 

untuk dijadikan bertingkat, sedangkan bagian bawah 

dijadikan saluran air dan kedai-kedai. Dalam hal ini, sebagian 

fuqaha (madzhab Hanbali) menolaknya setelah mencermati 

pandangan mayoritas di antara mereka. 

Fuqaha dalam madzhab kami berselisih pendapat dalam 

memahami maksud pernyataan Imam Ahmad. Ibnu Hamid 

memahami, bahwa boleh menjadikan masjid bertingkat, 

maksudnya sejak awal dibangun. Mereka berselisih pendapat, 

bagaimana dapat melakukannya? Penyebutan kata masjid 

sebagaimana di atas adalah sebelum masjid dibangun, tetapi 

telah dimaksudkan untuk dibangun. Adapun masjid yang telah 

dibangun, bagian bawah tidak boleh dijadikan saluran air 

atau kedai-kedai (dengan menjadikannya bertingkat). Syekh 

Al-Qadli memahami berdasarkan teks, bahwasanya maksud 

dijadikannya masjid bertingkat tersebut adalah masjid setelah 

dibangun, lalu warga menghendaki untuk menjadikannya 

bertingkat, dan menjadikan bagian bawah untuk saluran air 

demi memenuhi kebutuhan mereka. 

6. Pendapat Imam Ad-Dasuqi dalam Kitab "Hasyiyah Ad-Dasuqi

'ala Asy-Syarh al-Kabir" juz 4 halaman 19 sebagai berikut: 
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7. Pendapat Musthofa ibn Sa'id ibn 'Abduh Ar-Rahibany dalam

kitab "Mathalib Ulin Nuha fi Syarh Ghayati Al-Muntahaa'' 

juz 4, halaman 375-376: 
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Boleh menjadikan masjid bertingkat, bila sebagian besar 

warga (tetangga masjid) menghendakinya, sedangkan bagian 

bawah dimanfaatkan untuk saluran air dan kedai-kedai 

karena membawa kemaslahatan sebagaimana teks dalam 

riwayat Abu Dawud. Secara jelas, bahwasanya boleh bagi 

orang junub atau sesamanya (berhadas besar) duduk-duduk 

di kedai-kedai itu karena sudah tidak lagi di kategori masjid. 
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Catatan; Syekh Tqiyyuddin ditanya mengenai orang yang 

membangun masjid karena Allah, sedangkan orang lain 

membangun tempat tinggal untuk wakaf di atasnya. Adakalanya 

disewakan agar bermanfaat untuk masjid, atau agar ditempati 

oleh Imam. Mereka mengerti hal itu ada kemaslahatan bagi 

Imam atau masjid. Hal ini boleh ataukah tidak? Lalu ia 

menjawab, bahwasanya bila hal itu membawa kemaslahatan 

untuk masjid dengan sekiranya membantu apa yang telah 

disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk masjid, seperti 

urusan imam, jama'ah dan sebagainya, maka seyogianya 

dilakukan sebagaimana dinyatakan oleh diantara para mujtahid. 
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8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam

Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada 

tanggal 3 Agustus 2013. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT, 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PEMANFAATAN AREA MASJID 

UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN YANG BERNILAI EKONOMIS 

Pertama: Ketentuan Huk.um 

1. Masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah

mahdlah. 

2. Pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah, seperti sarana

pendidikan, ruang pertemuan, area permainan ·anak, baik yang bersifat sosial 

maupun ekonomi diperbolehkan, dengan syarat: 

a. Kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i,

b. Senantiasa menjaga kehormatan masjid.

c. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah.

3. Memanfaatkan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomis, seperti

menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan 

untuk kepentingan kemakmuran masjid clan tetap menjaga kehormatan masjid. 

4. Boleh menjadikan bangunan masjid bertingkat; bagian atas dimaksudkan

untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan atau 

sebaliknya dengan syarat: 
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a. Bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah.

b. Bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah

memadai. 

c. Tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah.

d. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid.

e. Tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup

aurat. 

f. Dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i, clan hasil sewanya untuk

kemaslahatan masjid. 
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5. Istibdal (melakukan penggantian) tanah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan

masjid diperbolehkan, sepanjang memenuhi syarat, baik secara syar'i maupun 

teknis, dengan merujuk pada fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa Th 2009. 

Demikian pula istibdal peruntukan tanah wakaf juga diperbolehkan jika ada 

kemaslahatan yang dituju. 

6. Benda wakaf boleh diambil manfaatnya dengan memberdayakan secara ekonomi,

dan tetap wajib dijaga keamanan dan keutuhan fisiknya. 

Kedua: Rekomendasi 

1. Masyarakat diimbau melaksanakan kegiatan muamalah di tempat-tempat yang

dapat mendekatkan diri pada Allah SWT, seperti di aula masjid, di Islamic

Center dan sejenisnya; 

2. Pengurus Masjid diimbau untuk secara kreatif memakmurkan masjid dengan

penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan ibadah dan 

mu'amalah masyarakat. 

Ketiga: Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika

di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, 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, 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 25 Ramadhan 1434 H 

3 Agustus 2013 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris, 

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
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PELESTARIAN SATWA LANGKA 

UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 04 Tahon 2014 

Tentang 

PELESTARIAN SATWA LANGKA 

UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM 

Kornisi Fatwa Majelis Ularna Indonesia (MUI), setelah: 

MENIMBANG: a. bahwa dewasa ini banyak satwa langka seperti harirnau, 

badak, gajah, dan orang utan serta berbagai jenis reptil, 

rnarnalia, dan aves terancam punah akibat kesalahan 

perbuatan manusia; 

b. bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah

di burni (khalifah Ji al-ardl) mengemban amanah dan 

bertanggung jawab untuk rnemakmurkan burni seisinya; 

c. bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk satwa langka

seperti seperti harimau, badak, gajah, dan orang utan serta 

berbagai jenis reptil, mamalia, dan aves diciptakan Allah 

SWT dalarn rangka rnenjaga keseimbangan ekosistem dan 

ditundukkan untuk kepentingan kernaslahatan manusia 

(mashlahah 'ammah) secara berkelanjutan; 
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d. bahwa oleh karenanya manusia wajib menjaga keseimbangan

ekosistem dan kelestariannya agar tidak menimbulkan 

kerusakan (mafsadah); 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, clan

d Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang 

pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem guna dijadikan pedoman. 

MENGINGAT : 1. Ayat-ayat al-Quran : 
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a. Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat

kebajikan (ihsan) antarsesama makhluk hidup, terrnasuk 

di dalarnnya dalarn masalah satwa langka, antara lain: 

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan 

burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, 

melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami 

alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada 

Tuhanlah mereka dihimpunkan." (QS. Al-An'arn [6] :38) 

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (keni>matan) duniawi 

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." 

(QS. Al-Qashash [28]:77) 
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b. Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah

menjadikan dan menundukkan ciptaan-Nya untuk 

kepentingan manusia, antara lain: 

"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah 

menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit 

dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu 

nikmat-Nya lahir dan batin." (QS. Lukman [31]: 20) 

� . ,I'\ . G <'1 , � .ill , '., yPJ'i � r '-' '-fi, .Y"

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 

bumi untuk kamu." (QS. Al-Baqarah[2]: 29) 

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di 

laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan 

apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu 

dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)

nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, 

dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan 

antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda

tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan." (QS. Al-Baqarah [2]: 164) 

c. Firman Allah SWT yang menugaskan manusia

sebagai khalifah untuk memakmurkan dan menjaga 

keseimbangan ekosistem, antara lain: 
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�f i)� 4 .J"� �I _j jf� J� �� J.-4J J� ��J 
� �J:iJ �� � �J ,,C:U1 �If --¾J � ',, :; ;. � 

��� c�f J�Jti 
"Jngatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 

seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 

tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 30) 

• • 

�J 

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa 

di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu 

atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 

mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya 

dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang." (QS. Al-An'am [6]: 165) 

d. Firman Allah SWT yang menegaskan bahwa seluruh

makhluk itu diciptakan Allah memiliki manfaat clan 

tidak ada yang sia-sia, termasuk di dalamnya dalam 

masalah satwa langka, antara lain: 

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri 

atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka 
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memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan 

ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah 

kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran [3]: 191) 

e. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan

di bumi, termasuk di dalamnya terhadap satwa langka, 

antara lain: 

✓ .. 0 ' .. 
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, 
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"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya." (QS. Al-A'.raf 

[7]: 56) 

, l. o .. • o o .,, 
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"Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, 

dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan 

berbuat kerusakan." (QS. Al-Baqarah [2]:60) 

,_ � · • Ui · 1<·; u, ., wf , 811 ' ,_ •; J' J.,, </'') -I _,.,.., J � • ...t' � J
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

dengan membuat kerusakan. (QS Asy-Syuara' [26]:183) 
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"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya 

Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 

benar). (QS. Ar-Rum [30]:41) 
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2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:
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(r-5'\J.IJ ($l.. _;]IJ 
Dari Jarir ibn Abdullah RA ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda: "Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian 
akan disayangi oleh Dzat yang di langit." (HR. Abu Dawud, 
At-Turmudzi, dan al-Hakim) 

Hadis di atas menegaskan perintah menyayangi makhluk 
hidup di bumi, termasuk satwa. 

Dari Abi Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"Suatu ketika ada seseorang berjalan dan merasa sangat 
dahaga, lantas menuju sungai dan meminum air darinya. 
Setelah itu ia keluar, lalu ada anjing menjulurkan lidah 
memakan tanah karena kehausan, kemudian ia berkata: 
anjing ini merasakan apa yang telah aku rasakan," lantas 
ia memenuhi sepatunya ( dengan air J dan ia gigit dengan 
mulutnya kemudian naik dan memberikan minum ke anjing 
tersebut. Allah pun bersyukur padanya dan mengampuni 
dosanya. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apakah bagi 
kita dalam (berbuat baik pada) binatang ada pahala?" Rasul 
menjawab: "di setiap hati yang basah ada pahala." (HR. 
Bukhari dan Muslim) 

Hadis di atas menunjukkan penghargaan terhadap perilaku 
kasih sayang terhadap satwa untuk memenuhi hak hidupnya. 
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<r-1--- •'J.J) "'.;,,f � j Jl.S"" 'l� ::;. ·..,r
"Dari Jabir ibn Abdillah RA ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah
pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan
oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali
ia memperoleh pahala." (HR. Muslim)
Hadis ini mendorong kita untuk melakukan aktivitas yang 

dapat menjamin keberlangsungan hidup satwa, meskipun 

binatang buas sekalipun. 

� J> � -r-1-J � .1JI J.,,- �I �� JL; :(� 01 .j 
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Dari Ibn 'Abbas RA ia berkata: Rasulullah SAW melarang
membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung
hudhud, dan shurad.' (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn
Majah)
Hadis tentang larangan untuk membunuh beberapa jenis 

hewan tersebut secara mafhum muwafaqah (pengertian

yang sebanding) menunjukkan tentang perlunya pelestarian 

hewan serta larangan melakukan hal yang menyebabkan 

kepunahannya. 
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,;.i.'.:,J . ,1!;;; 'I' � :1:. \5lli 01 ;:_; L J ·· ...:.w.i1 ,, • • .• . . � r J • i.,:;;- � • J - Y-:. • •· i Y. J>.-J
(_jWI olJ_;)

Dari 'Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid RA
berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang
siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan
datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor:
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"Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia

sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya." (HR. An-Nasa'i) 

Hadis di atas menegaskan larangan pembunuhan satwa 

tanpa tujuan yang dibenarkan secara syar'i. 

""' I� 
",, l • "' i .,,,, ,,, • "" ,. 

:3-il'.,} ,)J � r°UI � :.'.:I �I � �) .:.i\ J_ �� 

(i.,>JL,.;.,)1 olJJ) i�1J iI:.._; � 

Dari Abu Hurairah RA  dari Rasulullah SAW bahwa ada semut 

yang menggigit seorang nabi dari nabi-nabi Allah lantas ia 

memerintahkan untuk mencari sarang semut dan kemudian 

sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah SWT memberikan 

wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu 

semut dan engkau menghancurkan satu komunitas umat yang 

bertasbih. Dan dalam satu riwayat: "mengapa tidak semut 

(yang menggingit itu saja)?" (HR. Bukhari) 

Hadis diatas menegaskan larangan melakukan pemunahan 

jenis satwa secara keseluruhan. 

l • ! 
II- 11 t, t• ,,. ,, 

( I.$ J ""'-:-1\ ""'"r I) ./ J 'y \ _}L!.,,a 

Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: 

"Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia 

kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. 

Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan 

kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan 

sendiri." (HR. Al-Bukhari) 

Hadis di atas menegaskan ancaman hukuman terhadap 

setiap orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan 

dan tindakan yang mengancam kepunahan satwa. 
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� WI i'A ,ill\ ,J , ·, .Jli .Jli 1:6�" :i)I , ', G . '1 '., ,. ,.r- , r., ,r J � • � ✓
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J r-5'l,l..l_, �IJ ...1.ri ol
JJ) }� 'd) �> � �J 

Dari Ibn Abbas RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh 
memudharatkan orang lain." (HR Ahmad, al-Baihaqi, al
Hakim, dan Ibnu Majah) 

Hadis di atas juga menunjukkan larangan melakukan 

aktivitas yang memudharatkan satwa, demikian juga larangan

perlakuan salah terhadap satwa yang menyebabkan mudharat 
bagi diri dan/ atau orang lain. 

3. Kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyyah

�� � ��I J� � ll� �4y1 :y,�1 :) ��\ 

"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh 
kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya." 

' '... :1 I .:.1\1 ' ' 'i' -�I 
r�� �.r-

"Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman" 

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya 

didasarkan pada kemaslahatan:' 

"Kemudharatan itu harus dihilangkan." 
.:.i\5:.:.UI -� ;.;:.: , .•. _1,., : ; � \.... .. J.J"""""' 

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat 
mungkin". 

·•·-11., J' (.'� ''":.I\ Jr-. j/. Jr-

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan 
bahaya yang lain." 
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''Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan 

maslahat." 
r�I 

1
�1 �� �w1 :�1 µ 

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk 

menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)." 

,, ,, t { G ,, 

:-,-'�J� 1�:;., �\ �:,� ;;1):;., :,1 ;,it;� :.:...:;,)t_;; \�� 

�f 

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling 

bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar 

dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang risiko 

bahayanya lebih kecil." 

"Kemulian manusia Iebih besar (untuk dijaga) dari kemulian 

hewan." 

MEMPERHATIKAN: 
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1. Pendapat para ulama terkait masalah pelestarian satwa,

antara lain: 

a. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Kitab Fath al-Bari

yang menerangkan tentang makna berbuat kasih sayang 

dalam hadis yang juga meliputi hewan: 

;.:;.: I\ JL:...:..::.,\ . f-;._ � :..::_ i1 ��\ \..U,. ,u : Ju.; '. 0
\ 'J\i 

, f , � v--- ( , ., ) ,., . ..:;., 

�1 � llp1 ��1J )lS':.i1J �j:i1 �JJ µ, � 
�( D1' �UL��\ �•11 . 'i::.,.:._;- , !l)°.:l1- ., ) ,,,,,-- - ) r � : - f ,,,I,, <.r .) -

__.••·.lt, �I !)'"' ,•_::_ii ' 
,•r'°":� ,J),r-" ,,,I,,

lbn Bathal berkata: Dalam hadis ( tentang perintah berbuat 

kasih sayang) terdapat dorongan untuk memberikan rahmat 

(kasih sayang) bagi seluruh makhluk, termasuk di dalamnya 

orang mukmin dan kafir, hewan ternak yang dimiliki dan 

yang tidak dimiliki; termasuk di dalamnya adalah janji 
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untuk memberikan makan dan minum serta meringankan 
beban dan meninggalkan tindakan melampaui batas dengan 
memukulnya. 

b. Imam Asy-Syarbainy clalam kitab Mughni al-Muhtaj
(5/527) clan (6/37) menjelaskan tentang keharusan 

memberikan perlinclungan terhaclap satwa yang 

terancam clan larangan memunahkannya: 

i� ','.' '_\ �;i.;J1 � 1;1 � ,:�\ �, '.w � c.i 
� ,.r>L/. r . , . C! . , . C)J ,., 
� � :e :o f f-- '_\ �-- l\\ 

�o �\ ,H, .- 'f �
, . '-.5; (.> J y � �)J' , r--,. � ) , , 

,o-rv/o C�I �) �; � �J �:,;.._:�.;Jl � �1;.;,.

(�.r-1l 
Adapun hewan yang memiliki ruh, wajib untuk melindunginya 
apabila ada yang hendak memunahkannya sepanjang tidak 
ada kekhawatiran atas dirinya karena mulianya ruh. 
Bahkan seandainya ada seseorang yang melihat pemilik 
hewan memunahkan hewan miliknya dengan pemunahan 
yang diharamkan, maka (orang yang melihat tadi) wajib 
memberikan perlindungan . 

..15'(1 �\ c>('::....i1 ,; '., . � :,;...:._i1 c>l''::....i1 �U;\ "' ,, 
,, -l'. • , � � if ':r"' r , � . r .?"'-!-) 

<lll ._, ,  , �� ._, : . ':'" c>('::....it �\J (��\ :..Jt_;.:.' , <.») ,, , <.» .:.r---?,_r--"-'-',, , J ) 

J-J,,., �, ab.-1 '. c)1''::....i1 81� ':-' �i.r ... J'w
, , : ,, 

J ,, • ,X , � , � , ,) 

<�.r-1l ,rvh c�1 �) !�q1

Haram memunahkan hewan yang dimuliakan karena adanya 
larangan menyembelih hewan kecuali untuk tujuan dikonsumsi; 
berbeda dengan pepohonan; karena hewan itu memiliki dua 
kemuliaan, hak dari pemiliknya dan hak Allah SWT. Untuk 
itu pemilik hewan dilarang untuk menyebabkan hewan tersebut 
lapar dan dahaga; berbeda dengan pepohonan. 

c. Imam Zakariya clalam kitab Asna al-Mathalib (1/555)

menjelaskan keharaman berburu yang menyebabkan 

kehancuran clan kepunahan, tanpa tujuan yang 

clibenarkan: 
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& ,, � .,, 
J 

J,, � 
,, J ,, Jo ,, ,.. 

;_;� �\5' .i.JI f ;;,.,_ J'.{'wl ��\ �? � ►4-ii!I ;__,aS '...;J 
ti ,.. O J ,,, _. 0 _, _, J , ', � 1:� 1 1 1:;._: C:... / ", � '< ,s'')L,,,\ Ji J' ','Y') . ...r-:- ,.r---,. , � .r" , -:--, ,, : : )Y.

L;_,.5') , o o o /\ -.,.JLbll J,.b Cf' -.,.J Lb.ii -s-" l) � '_,:;. t_:,::;

(',,>JL.a;'.11 Yj ..:.r- � ..:.r
"Para Fuqaha menetapkan keharaman berburu binatang 
yang halal dagingnya tanpa niat disembelih (kemudian untuk 
dimakan), karena aktivitas tersebut akan berakibat pada 
pembinasaan tanpa tujuan yang syar'i, perbuatan yang sia-sia 
tanpa makna. Ini adalah aktivitas yang dilarang secara syar'i." 

d. Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni (4/137)
menegaskan kebolehan membunuh hewan yang 
membahayakan jiwa, clan sebaliknya larangan membunuh 
satwa yang tidak membahayakan: 

J , 

f 
J ,.. ,, � J 

i tl:i c� , �1;. J �l J, ;J.?J , :_,.01 (..>�T Lo JS' 

�c�� , � �� � LoJ , �:u1 �f ,2-i, (,,>�� ;.;� 

< ..... 1..u ..:.r-'l , , vrlt �I) 
"Setiap jenis hewan yang menyakiti serta membahayakan 
jiwa dan harta manusia boleh dibunuh, karena ia menyakiti 
tanpa adanya manf aat seperti serigala. Sedangkan hewan 
yang tidak membahayakan tidak boleh untuk dibunuh ... " 

e. Imam Ad-Dardiri dalam Kitab Asy-Syarh al-Kabiir (1/162)
menerangkan penyelamatan kehidupan satwa adalah 
memperoleh prioritas: 

0\S'' ,s' '· '.I ;1 �<:': � 0W\/\ U; .J1 ;t.Ji 0\5' \;\) ,,.r" Y;. • '$"""' 1 , • (,,>, •
, , , 

�Lp Js. 01) �� ':cii �jj_ �i.:a: r� ::i1? !)�
,_ ts' • ;, 1.: '�I\ ,

JI ,J. �\, WL, .j(''.._ i1 , G1' r: ,�II cii..) y) ' . • ) ) ► . , y.:-"-' J •• ) • ► 
,.. ,, ,, ,, ,, ,.. 

.j(''.._ i1 J,1 ;t.Ji ';�, �£ '• ';' ;J� � ►cii �Lp, y.:-"-' : t! .) , � � : , . , 
c_rll) ;i 1;.;j1 �� Js. ��� �; ;4iiJI j;.;J ,y� 

<..1-� ).ill , , , "I, _j .,.....i.J1 ;_;;, b- e::- �1 
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Apabila air yang dimiliki seseorang hanya cukup untuk 

berwudhu, sementara ada hewan dimuliakan yang 

membutuhkan air tersebut dengan sangat mendesak, maka 

pemilik air wajib untuk tayammum dan memprioritaskan 

pemanfaatan air untuk hewan tersebut, serta berpindah ke 

tayammum. Dan seandainya pemilik air tersebut mayyit 

maka ia juga ditayammumi (saja), dan airnya digunakan 

hewan untuk minum. Para Juqaha memberikan alasan (atas 

penetapan hukum tersebut) dengan kepentingan menjaga 

kehidupan hewan. 

f. Imam Ahmad Al-Khatthabi dalam Ma'alim As-Sunan (4/289)

yang menerangkan larangan pemunahan hewan secara 

keseluruhan: 

;;,t? µ1 � � rl�(, ��\ � �f ;G� ;j � ;� 
.w' ;1 J,� <lJ .i:_. '. � ;..;"(; i.::.t: t,. :,, ;(; ,.is- �,.,J � , , ';'" .x ., . , � , ,. 
1;.. "� I 0\5' \�\ J' ':, .�I '. :__,• '., ...J:.J1 '. • ': � ..,,. � .J-"i. , .x . _rP J , , .x t.-"'

,;;J1 �:,:_JI �J :i,�1:_.+ lj8� � � J� � �J \i,,
, "A •J t _j-ll t lA--) �\�\ J � \��f�l �\� � 1�iJ 

(i.JW-1 � J. J..r J. J..r';J 

Pengertiannya, sangat dibenci pemunahan umat dan 

peniadaan generasi makhluk hidup sampai tidak tersisa sedikit 

pun. Tidak ada satu pun dari ciptaan Allah S WT kecuali 

terdapat hikmah dan mashlahah. Jika demikian, maka tidak 

ada jalan (yang dijadikan alasan untuk membenarkan) pada 

pembunuhan hewan secara keseluruhan (pemunahan). Maka 

bunuhlah pada hewan yang membahayakan dan biarkan 

selainnya agar dapat mendatangkan manfaat untuk jaga. 

g. Imam 'Izz ibn Abd al-Salam dalam Kitab Qawa'id al-Ahkam

(11167) menjelaskan hak-hak satwa yang menjadi kewajiban 

manusia: 
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� � � 0f �iJ ,;it.:J:i _fa- ;i1;.;J1J �Q.I J�
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' 1'.�\Si' t;, 0 
<· , ., , ,. , '\' . ,  0 i ....k;° 

0 i O < 

i.1-- '11:. �J !.Y ) cP � u J ... �.f"' J >- J r
(i'.)L.JI-¥ J. yJl "w/\ i\S'.:,.�\ �1.,,i) �\J� ;it.;� 

"(Di antara) hak satwa yang menjadi tanggung jawab 
manusia adalah menjamin ketersedian nafkah yang layak 
untuknya sekalipun lumpuh atau sakit yang sekira ia tidak 
dapat dimanfaatkan, tidak memberikan beban di luar 
kemampuannya, tidak menyatukannya dengan hewan yang 
membahayakan dirinya, baik dengan hewan yang sejenis 
maupun yang tidak sejenis, serta mengumpulkan antara 
pejantan dan betinanya guna melanggengkan keturunannya." 
h. Imam al-Syaukani dalam kitab Nail al-Authar (8/100)

menukil pendapat Imam Al-Katthabi sebagai berikut: 

\�\ ,J � i1 0f � i�f 1i- :�'- i1 :/ <'. '.:ii � : �\ J��r-"'"' r Ji..s-- y-;. :· '-.I, 

�C ;. ii.;,;:, t;.jW �IJ t;.�� � p1 _fa- �

(',?lS"' r=J.l , \ , , / A }1 J �\ j.,i) 
"Pengertiannya -wallahu a'lam-bahwa keledai apabila hamil 
oleh kuda maka ( akan menyebabkan sedikit jumlahnya, 
terputus perkembangannya)." 
i. Al-Jahiz, Abu Utsman Amr bin Bahr al-Fukaymi al-Basri

(776-869 M), menyatakan di dalam Kitab Al-Hayawan 
bahwa manusia tidak berhak menganiaya semua jenis 

satwa, sebagaimana diungkapnya sebagai berikut: 

°} �-}�� �� ;i1;.;J1� _j ��'.:if 2.1]� 
0�f 1�� ,j �?1 � �:, ,�tJ1 8P � 2-1� 'r��

,,. ,, � ,, .,. ,, ,, ,,. � 0 ,.. 2.lJ �J ,� � 0\5"' C �) � 2.lJ � ... �I 8l_C 2.lJ 
y\;S) -� � 015' C �� 4: � 0f �I ��:_ J 

(-k-1..,,JJ \ "\ l u"' ,01.,._,ll 
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"Engkau tidak berhak untuk melakukan pengurangan anggota 

badan, penganiayaan, dan menyakiti semua jenis hewan 

karena engkau bukan yang menciptanya dan tidak dapat 

menggantinya. Jika Sang Pemilik makhluk mengizinkan, maka 

engkau diperbolehkan melakukan yang tidak diperkenankan 

tersebut. Engkau tidak dapat melakukannya dengan alasan 

rasional, kecuali ada maslahat di dalamnya." 

j. Makalah Dr. Ahmad Yasin Al-Qaralah berjudul "Huquq

al-Hayawan wa Dhamanatuha fl al-Fiqh al-Islami" sebagai 

berikut: 

' ' , , , 
• .,. 0 ., ,, ,o O ,, ·' '':J �i.! ,,s,' 0 �L;;' · "·J. \ .:>i''::....11 • )(.\!I ...t..11 ;::_::;1 J.)""4/. , , ,,y , . '$, ,y-- , r---, � ,1 , . 

{ I ,,; ,, .,,. o .,. 
'1J, J ,, � ,, "' � J J o, o $ } Jo; �.:, J ::il u,,l;\) �W J ;,,,l_k\ J� �;, y. �;, 01.5' b� 4>../.:> JI ili.i 

(rt.✓ �;>1....)'1 ..::.,L.ly,u\ <)

"Ketentuan hukum (fikih) Islam menetapkan bahwa hewan 

memiliki hak untuk melestarikan spesiesnya. Oleh karena itu, 

tidak boleh membunuh atau menyembelihnya apabila hal itu 

menyebabkan kepunahan dan hilangnya spesies." 

2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 

3. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan menjadi Undang-undang; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar; 

6. Hasil pertemuan MUI dan Focus Group Discussion

(FGD) MUI dengan Kementerian Kehutanan, Universitas 

Nasional, WWF Indonesia dan Forum HarimauKita tentang 
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"Pelestarian Harimau dan Satwa Langka lainnya Melalui 

Kearifan Islam" pada 13 Juni 2013 clan 25 Juli 2013, yang 

antara lain menegaskan bahwa Harimau dan satwa langka 

lainnya, merupakan makhluk Allah SWT yang menjadi 

bagian dari ekosistem dan perlu dilindungi habitatnya agar 

dapat terus memberikan manfaat jasa ekosistem untuk 

keperluan manusia, serta menyimpulkan perlunya kajian 

keagamaan guna menunjang aksi-aksi perlindungan dan 

pelestarian satwa; 

7. Hasil kunjungan lapangan bersama antara MUI, Universitas

Nasional, WWF Indonesia dan Forum Harimau Kita ke 

Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Margasatwa Rimbang 

Baling, Riau pada 30 Agustus sampai dengan 1 September 

2013, yang antara lain menemukan adanya konflik antara 

satwa dengan manusia akibat terganggunya habitat satwa 

sehingga menyimpulkan perlunya suatu gerakan terpadu 

antara legislatif, yudikatif, pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, pelaku usaha, ulama dan tokoh masyarakat 

serta masyarakat dalam mendukung keselarasan dan 

keseimbangan kehidupan keanekaragaman hayati, termasuk 

mempertahankan habitatnya sehingga manusia dan satwa 

dapat hidup berdampingan secara harmoni; 

8. Hasil Rapat Pendalaman Komisi Fatwa MUI bersama

Kementerian Kehutanan, LPLH-MUI, Universitas Nasional 

dan WWF pada 20 Desember 2013; 

9. Pendapat, saran, clan masukan yang berkembang dalam

Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 22 Januari 2014. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 
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MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PELESTARI AN SATWA LANGKA 

UNTUK MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM 

Pertama: Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

Satwa langka adalah semua jenis somber daya alam hewani yang hidup di darat, 

air, dan/atau di udara, baik yang dilindungi maupun yang tidak, baik yang hidup di 

alam bebas maupun yang dipelihara; mempunyai populasi yang kecil serta jumlahnya 

di alam menurun tajam, dan jika tidak ada upaya penyelamatan maka akan punah. 

Kedua: Ketentuan Hokum 

1. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan

didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. 

2. Memperlakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan melindungi

dan melestarikannya guna menjamin keberlangsungan hidupnya hukumnya 

wajib. 

3. Pelindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara lain

dengan jalan: 

a. menjamin kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan

kebutuhan berkembang biak; 

b. tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya;

c. tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakannya;

d. menjaga keutuhan habitat;

e. mencegah perburuan dan perdagangan illegal;

f. mencegah konflik dengan manusia;

g. menjaga kesejahteraan hewan (animal welfare).

4. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan

syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan:

a. menjaga keseimbangan ekosistem;

b. menggunakannya untuk kepentingan ekowisata, pendidikan dan penelitian;
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c. menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan;

d. membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. 

6. Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan

yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan 

syar'i, seperti melindungi clan menyelamatkan jiwa manusia. 

7. Melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka hukumnya

haram. 

Ketiga: Rekomendasi 

Pemerintah 

1. Melakukan langkah-langkah perlindungan clan pelestarian satwa langka serta

mencegah terjadinya kepunahan dengan berpedoman pada fatwa ini; 

2. Melakukan pengawasan efektif clan peninjauan ulang tata ruang clan

rasionalisasi kawasan hutan demi menghindari konflik dengan masyarakat clan 

memprioritaskan perbaikan fungsi kawasan hutan; 

3. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang merugikan, baik

dari segi aspek ekologi, sosial, ekonomi, budaya masyarakat, sejarah maupun 

kondisi objektif kawasan, clan mengancam kepunahan satwa langka; 

4. Melakukan restorasi lahan kritis clan konservasi hutan yang kolaboratif dengan

melibatkan peran serta masyarakat; 

5. Mendorong lembaga pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya

perlindungan satwa langka; 

6. Melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang mengancam kelestarian

satwa langka clan pelaku kejahatan di bidang Kehutanan, khususnya pembalakan 

liar (illegal logging) clan perdagangan satwa illegal (illegal wildlife trade). 

Legislatif 

1. Mengkaji ulang clan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan

yang menjamin pelestarian satwa langka, menjaga ekosistem, serta menjamin 

kesejahteraan masyarakat clan kedaulatan nasional; 
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2. Harmonisasi undang-undang serta kebijakan pemerintah pusat clan daerah

yang koheren terkait pemanfaatan lahan yang dibebani fungsi sebagai hutan. 

Pemerintah Daerah 

1. Mencegah terjadinya penguasaaan lahan di dalam kawasan hutan melalui

pengawasan prakiek legalisasi keberadaan pemukiman, perkebunan, 

pertambangan serta pembangunan infrakstruktur di dalam kawasan hutan. 

2. Melestarikan clan mengembangkan kearifan lokal clan pemberdayaan masyarakat

serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan clan berkelanjutan 

dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. 

Pelaku Usaha 

1. Menjalankan praktik usaha yang bermanfaat bagi masyarakat banyak clan

menjaga kelestarian lingkungan, khususnya satwa clan habitatnya; 

2. Menaati seluruh ketentuan perizinan;

3. Berkontribusi terhadap upaya pelestarian ekosistem clan lingkungan,

pembentukan kelompok peduli satwa langka serta pemulihan populasi clan 

habitat satwa langka, khususnya di tempat perusahaan beroperasi. 

Tokoh Agama 

1. Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya menjaga keseimbangan

ekosistem, khususnya pelestarian satwa langka; 

2. Mendorong penyusunan panduan keagamaan clan pembentukan "Dai

Lingkungan Hidup" guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam 

perlindungan lingkungan hidup clan konservasi satwa langka. 

Masyarakat 

1. Melestarikan clan mengembangkan kearifan lokal clan pemberdayaan masyarakat

serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan clan berkelanjutan 

dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem; 

2. Berperan aktif dalam upaya pelestarian satwa, termasuk penanganan konflik

satwa liar di daerahnya baik secara langsung ( dengan pembentukan kelompok 

peduli satwa atau tim penanganan konflik satwa di daerahnya) maupun secara 

tidak langsung (dengan mendukung tindakan aparat yang berwenang). 
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Keempat : Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini mulai 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,

mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ketua, 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal: 19 Rabi'ul Awwal 1435 H 

22 J a n u a r i 2014 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOMISI FATWA 

Sekretaris, 

Prof. DR. H. Hasanuddin AF, MA DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA 
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JUAL BELi TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS 

LAHAN KUBURAN MEWAH 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 09 Tahun 2014 

Tentang 

JUAL BELi TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN 
MEWAH 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah : 

MENIMBANG: 

a. bahwa dewasa ini mulai banyak berkembang usaha properti

komersial untuk penyediaan kavling yang dipergunakan sebagai 

kuburan, dan dijual kepada masyarakat; bahwa usaha jual beli 

kavling untuk kuburan yang berkembang di masyarakat ada yang 

wajar, namun ada yang dikelola secara ekslusif dan dikenal di 

masyarakat sebagai kuburan mewah; 

b. bahwa dalam ketentuan syari'ah Islam, salah satu hak janazah

adalah dikuburkan, yang menjadi kewajiban orang Islam yang 

masih hidup, sementara biayanya bisa berasal dari harta si mayyit 

ataupun dari baitul maal; 

d. bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan dari
masyarakat mengenai hukum jual beli tanah untuk kuburan dan 
bisnis lahan kuburan mewah; 
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e. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan
fatwa tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan 
kuburan mewah guna dijadikan pedoman. 

MENGINGAT: 
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I. Ayat-ayat Al-Qur'an :
a. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ketentuan

menguburkan mayyit, antara lain: 
o�,.., ,,,, � ..-:� 

�_;., u t"lA I { 
"Kemudian Dia (Allah) mematikannya dan memasukkannya ke 
dalam kubur ". (QS. '.Abasa : 21) 

tfr + � t;..1 \3115" -- . -c1 i�i -1 r'Y''J � H ,. ...r'.Jl ..,,.,.-. r 

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang
orang hidup dan orang-orang mati? (QS. AI-Mursalat [77]: 25 - 25) 

b. Firman Allah yang mengatur kehalalan jual bell dengan prinsip
saling rela dan keharaman riba, antara lain: 

0 ' � VI\ --:.-- ,. ;. �
.
-=---1 \ �\ .-1q--

••• u-' i?J C:-' u"" 'J· •.
''. .. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... ". 
(QS. Al-Baqarah[2]: 275) 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." 
(QS. An-Nisaa' : 29). 

c. Firman Allah SWT yang menegaskan kesederhanaan dalam
hidup, termasuk dalam penguburan, antara lain 

o ,,, J ,.,, J ,.,, o#.- ,,, � 

�1--:: �1-:•-- 0� I ,!H/ ·1-- \j • ,. ·1 I �. '\ \�\ ,; jj\--
lj-9 -- � .., '-'� r.., :.r r r � � 0:! -- '-'
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"Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan 
(hartanya) maka ia tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. 
Dan adalah di antara kedua itulah yang baik." ( QS : Al Furqan 
[25] :76)

d. Firman Allah yang memerintahkan tolong menolong dalam
hal kebaikan, antara lain: 

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa 
dan pelanggaran." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2) 

e. Firman Allah SWT yang melarang perbuatan tabdzir dan israf
(melampaui batas) serta perbuatan sia-sia, antara lain : 

Ill O .-". --. 

,�116.°'"
t;.\\ :1� · · L1:�1;.l\ �11✓ •. I I �IS"� .l:!JI i)\ I" ..G • .1.J�..r/

.., M .., ') � - '-''r, 'Y J-_J . � ';:!;. J . lJ

\". if' �;I'J_,....., ·;U:-
Dan janganlah kamu menghamburkan (hartamu). Sesungguhnya 
para penghambur harta itu adalah saudara-saudara syaitan, 
sedangkan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 
(QS. Al-Isra' [17]: 26 - 27) 

':.. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. ( QS: Al-An'am 
[6]: 141) 

0 _L 1 • -� '}/ · •�1. ·� 0 � � .UI. -: .. !r J1 ;•f I-� 1-� '}; � J ....r'J I.-' J / M J-/ 1..1.-:, f � ')
,.. tilt; ,,,, 

"Dan janganlah kamu turuti pekerjaan orang-orang yang berlebih
lebihan. Mereka yang merusak diatas bumi dan tidak memperbaikC' 
(QS: Asy-Syu'ara [26]: 151) 

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

�.n.4.�1 T;,..J11J/·} ✓ ir�111 . /clil��jt�.&, 
;/..I ✓- i.s--; .r"J ',,.,.PJ yJ /. •; I.,;> IJ '-.,j' � ,,., r •;,. 

�.., <b:-L. J.� �1 �1_,;) 'iflft cJ, �1 lil :Jlj � / .. 3
(0y,-- J.1 
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Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."
(HR. Al-Baihaqi clan Ibnu Majah, clan clinilai shahih oleh Ibnu
Hibban)

Hadis di atas menerangkan pada intinya jual beli dibangun atas
dasar suka rela.

Dari Rafi' ibn Khadij, berkata: Ditanyakan: "Wahai Rasulullah 
SAW, pekerjaan apa yang lebih bagus? Beliau menjawab: "Usaha 
mandiri, dan setiap jual beli yang mabrur (benar ). (HR. Ahmad,
Thabraniy, Baihaqiy clan Hakim)

;;:i ..,. " " ..,,_ :?"# "� ' �j� llil ��l��t;,. o�\01 G:-llil�j�d'
., ., 

..,. J"" ,,,,_ J ,,,, J O ,,. o.A J o o/'Jtjll!..:'!J\\-1\j oS•'l\\;0 JJ;\1-:::;,,._\..>.I-::;. 4>.-, ., oS•' � 'Y '.r.' 1J � � .. � .. �
�lli1� �1u.�U45J-!S¼�(,?���\j 

0 ,., ,.- /J ,,,, " ,,., ,,. ,,,, J " 1-: ., <1Jill0ji,,1-::� ... �;.�'n1-:::1 ✓ G.:J1 " ✓-"• • 1-::•111.;..�� 1:-J ✓ 

� � �:)t'1r'IJ -,��� r-J
;;; ,., ' �  ,., ,., � o,,. ,,, i �j �llil��l��I\; fjiJIJ\.i �It;

°t._ r � " ,., J. ,,,, ,,.,,., IV- ,,,.., ,., J 

W) �L.,t; .J.ll' t I Jtj;'"':J�i �., l:lL..1 1-:: 
011 lh�

. ., ., � i:;,, � ., ') \ �' 

(<1>.-��I_, ',?J�I ol_,_i) 8s':::J� �jtj�.'.)� ��Ill
Hadis ini menjelaskan tentang kebolehan menyiapkan kain kafanuntuk persiapan pada saat meninggal. Dengan demikian, maka
dibolehkan juga menyiapkan kavling untuk kuburan. 
., -'�i1 o..U � I 11 • _ l.J 

A.Js, .Jll I ,. ill\ J' ' ., J" tj · ;✓• ✓' f � ,, 
J.r.- .,., u, . r-J - �., y-"J • ��� ✓
1: �:re.�� p u.1� j.►.J,? JJ, �� �r � aJla. ��P

( � o\_,_i) 
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Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda: "Kuburan
kuburan ini amat gelap bagi para ahli kubur, dan sesungguhnya 
Allah SWT. meneranginya untuk mereka karena aku menshalatinya". 
(HR. Muslim) 

J :-;. � � Jlj : Jlj (?�}:J, ct;1' ,.} Y
Jl1 JJ J ... .di ...... ... L. Ir. �f \If": �t1... '.r"J ... - � i..s""" • . ... ~ -

,,, � ,jl, o ,,, ,,,  o'¢ � ,,, � � 

� ")fl ")Jl!i
,.. 
t_JJ ")J 01 ��j � WI � 

al ''il:;.;... �\ t.; •� ' 1-•' \! ...� �'r" • r-4 'r.-9 ) � ... 

Dari Abil Hayyaj al-Asadi, berkata: "Ali ibn Abi 1halib berkata 
kepada saya: "Tidakkah aku menugaskan kepadamu untuk sesuatu 
yang telah ditugaskan kepadaku oleh Rasulullah SAW; engkau 
tidak membiarkan patung kecuali engkau mengubah bentuknya, 
dan tidaklah membiarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau 
meratakannya". (HR. Muslim) 

� WI � ;DI j�j #
II

: Jlj ti>.- y-
o � ..., O O 1, ,,., 0 ,,-. ,I, 0 � � 

�•> 01 ... w. :� 01/ >•�I\ ... ,,,"',,,� 01 � l/J/ � � / - - � .r.""' i..r---.- r-' 

{r-L- a�)."� 
Dari Jabir, berkata: Rasulullah SAW melarang kuburan itu dilapisi 
kapur, diduduki, dan dipasang atap di atasnya". (HR. Muslim) 

.; ... .di WI T ... - J �I\ /,: • J/ lj I>.- � / 
., .... � l..s:-' #. A y- ,,, � 

/ Q � .,, .,,, ,,,:, 
J O � J O ,,-. ! 0 � 1-:::•1;:. �•J 01✓ 1-::•1;:. � 01/ J_J::11 ... ,,, .. ,,,� 01 �� � � . - �)� i_r---· 

(�.L;JI a�). t1_,; 01 
Dari J abir, berkata: Rasulullah SAW melarang kuburan itu dilapisi 
kapur, dipasang tulisan, dipasang atap di atasnya, dan diinjak". 
(HR. Tirmidzi) 

� ,,, � � � J ,, ,,, ... w- WI I ... ,.. .J.llJ > ... /-: ·Ju I>.- ! / -' .... � ... '.YJ u:+-' • A y 
1' ... J 'r / f O ,,, oi 

s,� - ... ,.,"',.,Z • W, 51-:> 0 \ •:11 le, � OJ • I :.) i..r---.- -' /- 'fl -' r i..s""" � '-' 
,,, 

✓ ,,,,;, ,,. � J ,,, 
•WI al w- � 0 1 - , ... ' � 0 0� � � /- . - ) '5"' y c.:.f. -

Dari Jabi RA ia berkata: Rasulullah SAW melarang kuburan itu 
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dipasang atap di atasnya, atau ditambah tanah, atau dilapisi 
kapur ". Sulaiman ibn Musa menambahkan redaksi "atau 
memasang tulisan di atasnya" (HR. An-Nasai) 

tJr 0r J:�r� J/ � tr � . • ::i � / .!Jj\;, � / . . ,, -/ J. 0:i' - ✓ � / iY'
... ,,. ,,,. 7 

�'/!,} / -• • /;- J" / ��-! fa" � • ·� • ? • • / •
,. 

/ a.!JW Li /_. �I 
/

...., • ...r4,r rJ ,. ,. I.J':. .,,. ,,. '? 

,,,,_ oi ,,. ,,,. ,,. ,,. ,,. ,,, ' J 

.�•} ' · • , .... .k
'"
\ a.,� ·� :::.Ju.; �AUi J·} /� -..!Y""-" � . � / '-' / ')-" Jr ? ,,,. � ,,. 

} . / 

li � .__,�::1 0�t11 1h 1· ..b,:. : </ •Ji Jill,.- .r:, .r '-' � y. ,, ,, ,.�,,. /-e ,. 0 ,,. J / 0 1 � � 
y •1 � -=�< "'- ��I .:-.\j .)\". -: • \ "'- ,.,. tL:;.:,\ ,..,. i.J;r- { 'r-:- �) ) � . 
,,. ,,,,, ,,. J ,,. ,,,,,. - ,,,, 

Ju.; �1..u t;.,. __ ,.,..Is. ::.Ju.; .• ,.,. .  I .• ,.. ,. • ,.. J -� -�? Y',:-!Y �
,,,:fJ O O ,,. 'e, o

,.... 
0 � 

lei,. �\ -: �.rl,.\ JI } ,.• \ l-i.\ • <,. }\;) ,. - � ,.-,. . � if I.,? -� y. 
� ? 0 ,,. 

<:?J�\ o'iJ � �� lj l..u

Dari Malik dari Yahya ibn Sa'id ia berkata: saya memperoleh 
kabar bahwa Abu Bakar berkata pada 'Aisyah saat kondisi sakit: 
"Berapa lapis rasulullah saw dikafani? Aisyah menjawab: "Dengan 
tiga lapis kain pintal putih", lantas Abu Bakr berkata: ''Ambil kain 
ini. Ia telah terkena minyak za'faran, cucilah kemudian kafani 
aku dengannya serta dua kain yang lain. 'Aisyah pun berkata: 
"Apakah ini?" Abu Bakar pun menjawab: "Orang yang hidup lebih 
membutuhkan kain yang baru dari pada orang yang mati. Hanya 
saja ini untuk batas waktu tertentu" (HR. Bukhari) 

3. Qaidah ushuliyyah dan qaidah fiqhiyyah 
,,,. ,,. � � ,. � i

JJ, j;J.:UI JS \;, \fl �1:;11 �t;l \11 Q �\fl 

"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali 
ada dalil yang menunjukkan sebaliknya" 

Js- �s j� 0r \fl i;..1:;1i s-,�t.ci, � � \r,
-�!

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 

,,. 0 ,.t J ,;,. ,,. O J .J. ,,,, 

�L _1• . ,. �'I\ 1;,. \;,'11 J"' ,. -,. . '.r"' ,.-,.:.r r...>' /I' t '_r'2-J 
/ � ,. 
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"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan 
pada kemaslahatan." 

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa terlaksana dengan adanya 
suatu perbuatan (sarana), maka perbuatan (yang menjadi sarana) 
tersebut hukumnya (juga) wajib" 

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin". 

,J W1 J►. Ir. "ill ..L.i I iJI r S 
v .: LS"""r ;; ':J 

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan 
maslahat. 

" ,. 0 ... I) .,,., 

!!il,;JI ;
"'
•-1\ · .:iJ "' \3.-1 J;"'•-1\ JI����r J.r"""' C: ; � _).r"""' �

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk 
menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)." 

,.,. 1 � ,,,.,.. 0 ,,. / 

, ; J � 12"1 _; ,s, •J 01;/, ·1 0w� �;w 1�1 � .,;,;» ; 'Jr .., , '.) �
� i J� .. 

�\ l,..J\.)'-J·L, \"/· ; ) ;.) ; 'Jr

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling 
bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar 
dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko 
bahayanya lebih kecil." 

MEMPERHATIKAN: 

L Pendapat para ulama terkait masalah kuburan dan penanganan 
janazah, antara lain: 

a. Imam an-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin, Juz I halaman
623, yang menerangkan soal penggunaan jenis kafan sesuai 
dengan kondisi si mayyit, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. 
Dan dari sini bisa dipahami pada masalah kuburan, sebagaimana 
redaksinya: 
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,..:. �dlj1.;. �d10Lls"�1J ><•":8�r Jt;
,,. .. ,,,, • ,I' .. ,,.� • 

0l5 0}j , �t;ill �� � , � 0l5 0� 
,,,, j ,,,, / 0 // 1f, 

.�, � 0Lr 0}j, �jU, lh!..� 
J ,,, C. �,,.C! .,. ,,

9 o'lli!JI ;�., : ljJu

Yang dianggap dalam penggunaan kain kaf an yang dibolehkan 
bagi mayyit adalah kondisi keadaan mayyit. Jika ia termasuk 
orang kaya maka (kain kafannya) dari jenis pakaian yang paling 
bagus. Jika ia termasuk orang yang biasa maka dari jenis pakaian 
yang biasa. Dan jika ia termasuk orang miskin maka dari jenis 
pakaian yang sederhana. Mereka berkata: Dan dimakruhkan 
berlebih-lebihan dalam hal kain kafan. 

Dalam hal berlebih-lebihan pada penggunaan kain kafan, apalagi 
berlebihan dalam hal fasilitas pemakamannya. 

b. Imam an-Nawawi dalam Kitab Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim,
Bairut, Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, 1392 H, Cet. II, Jilid VII, 
Hal.27: 

Adapun membangun di atas kuburan, jika pembangunannya di 
tanah milik yang membangun, maka hukumnya makruh, dart jika 
di pemakaman umum maka haram. Demikian pendapat Imam 
Syafi'i dart murid-muridnya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab "al
Umm": Dan saya melihat para Imam di Makkah memerintahkan 
untuk menghancurkan bangunan (yang ada di atas kuburan )". 
Penghancuran ini dikuatkan oleh hadis "dan tidaklah membiarkan 
kuburan yang tinggi kecuali engkau meratakannya". 

c. Imam al-Syairazi dalam kitab "al-Muhadzdzab" juz 1 halaman
445 menegaskan: 
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e. Imam Ibn Qudamah dalam kitab "al-Mughni" juz 3 halaman 443
menegaskan tentang pembelian tanah untuk kuburan sebagai 
berikut: 

Tidak mengapa seseorang membeli tempat untuk kuburannya, 
dan kemudian berwasiat untuk dikuburkan di tempat tersebut. 
Hal ini dilakukan oleh Utsman ibn Affan, 'Aisyah, dan Umar ibn 
Abdul Aziz" 

2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat
Rapat Komisi Fatwa, dan yang terakhir pada tanggal 20 Februari 
2014. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN FATWA TENTANG JUAL BELi TANAH UNTUK 

KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN 

MEWAH 

Pertama: Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kuburan Mewah adalah kuburan yang mengandung unsur tabdzir dan israf, 
baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan. 

2. Tabdzir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak 
bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasan umum di masyarakat. 
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3. Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi
kebutuhan pemakaman. 

Kedua : Ketentuan Hukum 

1. Menguburkan jenazah muslim adalah wajib kifayah, dan Pemerintah wajib
menyediakan lahan untuk pemakaman umum. 

2. Setiap orang muslim boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk
dikuburkan saat ia meninggal, dan boleh berwasiat untuk dikuburkan di tempat 
tertentu sepanjang tidak menyulitkan. 

3. Jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan dengan ketentuan:

a. syarat dan rukun jual beli terpenuhi;

b. Dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mendorong adanya tabdzir,
israf, dan perbuatan sia-sia, yang memalingkan dari ajaran Islam; 

c. kavling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim;

d. penataan dan pengurusannya dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'ah;

e. tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan.

4. Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat
unsur tabdzir dan israf hukumnya haram. 

Kedua : Rekomendasi 

a. Pemerintah harus menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan
kuburan bagi warga masyarakat serta pemeliharaannya, dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan syari'ah, di antaranya tidak mencampur antara 
pemakaman muslim dengan non-muslim; 

b. Pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli tanah kavling untuk kuburan
tidak menjual kemewahan dalam bisnisnya yang mendorong pada perilaku 
tabdzir, israf, serta perbuatan sia-sia; 

c. Masyarakat yang berkecukupan hendaknya mentasarrufkan hartanya untuk
kepentingan yang bermanfaat sebagai bekal untuk kematian; 

d. Umat Islam diminta untuk tidak larut dalam perilaku tabdzir, israf, serta
perbuatan sia-sia dengan membeli kavling pekuburan mewah. 

e. Pemerintah, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang terkait dengan kegiatan
penyediaan lahan kuburan agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. 
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Ketiga : Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini mulai 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. 
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