


KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Himpunan Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia ini dapat diterbitkan. 

Buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini diterbitkan oleh 
Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dengan maksud 
memberikan informasi, pengetahuan para pelaku usaha, konsumen, jajaran 
Departemen Agama dan sektor terkait terhadap penyebaran informasi mengenai 
Sistem Jaminan Halal dan Sertifikat Halal. 

Buku ini memuat tentang Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang 
berkaitan dengan sistem sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia 

Dengan demikian para pelaku usaha akan dapat memperoleh keterangan 
tentang tata cara sertifikasi halal serta verifikasi produk halal. 

Akhimya kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besamya kepada 
semua pihak yang telah memberikan bantuannya untuk terwujudnya buku ini 
sehingga dapat terbit tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa 
memberikan usaha baik kita semua. 

Arni in. 

.-

am Masykoer Alie 





SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN 

PENYELENGGARAAN HAJI 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT saya menyambut 
gembira atas diterbitkannya buku Himpunan Fatwa Maje/is Ulama Indonesia 
oleh Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dalam upaya 
meningkatkan pengetahuan segenap jajaran Departemen Agama, Sektor terkait, 
pelaku usaha dan para konsumen dan tentang arti penting dari pelaksanaan 
jaminan produk halal. 

Sejak diterbitkannya Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang 
Kesehatan, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan 
Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan 
maka kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya yang 
semula diatur dalam kitab fiqh kini diatur dalam undang-undang dan peraturan 
pemerintah yang merupakan paradigma barn dalam pengaturan jaminan 
kehalalan produk. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan paradigma tersebut, 
jaminan kepastian hukum halal dan perlindungan terhadap konsumen maupun 
produsen menjadi tanggung jawab pemerintah cq Departemen Agama. Hal 
tersebut lebih ditegaskan lagi dalam GBHN Tahun 1999 dan Undang-undang 
Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 bahwa agama yang didalamnya termasuk 
pembinaan jaminan produk halal menjadi tugas pokok Departemen Agama dan 
tidak diotonomikan. 

Dalam perkembangan selanjutnya kehalalan suatu produk juga diatur 
dalam Codex yaitu suatu organisasi dunia yang mengatur sistem perdagangan 
Intemasional. Dengan demikian kehalalan produksi makanan, minuman, obat dan 
kosmetika dan produk lainnya bukan saja menjadi masalah Intern umat Islam di 
dalam negeri tetapi sudah masuk pada sistem produksi dan perdagangan 
intemasional yang didukung oleh semua negara. Oleh karena itu negara produsen 
saling berlomba dalam menerapkan sistem produksi halal untuk meningkatkan 
pangsa pasamya. 

Memperhatikan kondisi tersebut diatas, maka jaminan kehalalan suatu 
produ~ kehalalan suatu produksi bukan saja menjadi kepentingan umat Islam 
dalam mengkonsumsi makanan, obat, kosmetika dan menggunakan produk halal 
lainnya tetapi produksi halal sudah menjadi sistem manajemen, sisteni produksi 
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dan perdagangan intemasional. Dengan demikian maka Indonesia sebagai negara 
berpenduduk muslim terbesar didunia perlu me1nacu diri agar jangan sampai 
tertinggal dalam mengembangkan manajemen dan sistem produksi halal, bahkan 
diharapkan menjadi pelopor terdepan dalam mengembangkannya. 

Untuk itu maka buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang 
ada ditangan pembaca ini sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman 
segenap jajaran Departemen Agama, para pelaku usaha dan sektor terkait lainnya 
dalam meningkatkan kemampuannya untuk melakukan produksi halal, yang pada 
gilirannya akan meningkatkan omzet produksi nasional dan ekonomi negara kita. 

Demikian sambutan saya dalam penerbitan buku ini, semoga Allah SWT 
senantiasa meridhoi usaha baik kita semua. 

Wassalam 

ber 2003 
I 



SAMBUTAN KETUA KOMISI FATWA DAN HUKUM 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Buku yang ada ditangan para pembaca ini mempakan himpunan fatwa yang 
telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam kurun waktu yang cukup 
lama ini fatwa yang dikeluarkan MUI hanya beberapa buah asja. Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut dalam kesempatan ini kiranya perlu kami kemukakan 
beberapa hal yang berkaitan dengan fatwa serta pedoman dan prinsip-prinsi 
berfatwa yang dijadikan pegangan oleh MUI sebagai berikut : 

Keberadaan Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia dipandang 
sangat penting, karena Komisi ini diharapkan dapat menjawab segala 
permasalahan hukum Islam yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, 
yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Tugas yang diempat Komisi, yakni 
memberikan Fatwa (ifta), bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh 
setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak 
akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Hal ini mengingat tujuan 
pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang 
akan mempedomani dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidaklah 
mengherankanjika hampir seluruh Kitab Usul Fiqh membicarakan masalah ifta' 
dan menetapkan sejumlah prins, adab (kode etik), dan persyaratan sangat ketat 
dan berat yang hams dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan 
fatwa. 

Diantara prinsip dan persyaratan tersebut ialah bahwa seorang mufti (orang 
yang memberikan fatwa) hams mengetahui hukum Islam secara mendalam 
berikut dalil-dalilnya. Ia tidak dibenarkan berfatwa hanya didasarkan pada 
keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa didasarkan 
pada dalil. Tegasnya, setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat 
menunjukkan dalilnya, baik Al-Qur'an, Hadist nabi, maupun dalil hukum lainnya. 
Menyatakan hukum tanpa didasarkan pada disebut dengan tahakkum (membuat
buat hukum). Perbuatan tahakkum hams dihindari, karena perbuatan ini termasuk 



dosanya lebih berat daripada dosa syirik sebagaima dapat dipahami dari firman 
Allah: 

"Katakanlah, nilzanku ha11ya mengharamka11 perbuatan yang keji, baikyang 
nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa,· me/anggar !wk 
manusia tanpa a/asa11 yang benar (mengharamkan) mempersekutukan dengan 
Allah sesuatu yang Allah tidak menuru11ka11 hujjah untuk itu. dan 
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 
ketahui ". 
(QS. Al-A'raf7: 33) 

Dalam finnan-Nya yang lain Allah secara tegas melarang tahakkum. Ini dapat 
dipahami dari ayat berikut: 

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta. 'lni halal dan ini haram' untuk mengadakan kebohongan 
terhadap Allah. Sesunggulmya orang yang mengada-adakan kebohongan 
terhadapAl/ah tiadalah ben.mtung." 
(QS. An-Nahl 16: 116) 

Sejalan dengan kedua ayat di atas, Na bi SAW dalam sebuah haditsnya 
bersabda: 

"Orang yang paling berani di antara kamu untuk berfatwa adalah orang 
yang paling berani masuk neraka ". (HR. Darami ). 

Ayat dan hadits di atas senantiasa dipegang teguh oleh Komisi Fatwa dan 
Hukum MUI setiap akan mengeluarkan suatu fatwa. Oleh karena itu, kiranya 
dapat dimaklumi apabila ada kesan yang dirasakan bahwa Komisi Fatwa tidak 
produktif atau agak lam ban dalam meresponi persoalan yang merebak di tengah
tengah masyarakat. Sebab, selain khawatir akan terkena ancaman ayat dan hadist 



di atas, untuk mengeluarkan sebuah fatwa harus memperhatikan situasi dan 
kondisi, sehingga fatwanya benar-benar membaga kemaslahatan bagi masyarakat 
dan sejalan dengan tujuan persyariatan hukum Islam (Maqasid at-tasyri'), yaitu 
al-masalih al-ammah atau kemaslahatan umum yang disepakati oleh seluruh 
ulama. 

Kemaslahatan umum yang disebut juga dengan maslahah syar'iah yaitu 
kemaslahatan yang berkenan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan. 
dan harta, yang dikenal dengan istilah _ad-danlriyyat al-khams sangat 
diperhatikan oleh MUI setiap akan mengeluarkan fatwa. Dalam arti bahwa setiap 
fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut, baik yang 
bersifat ukhrawiyahldiniyah maupun duniawiyah maupun duniawiyah. 
Maslahah syar'iyah duniawiyah terkadang tidak dapat diterima atau dirasakan 
tidak maslahah oleh akal. Jika terjadi pertentangan demikian, MUI akan lebih 
mengutamakan maslalah, karena maslahah seperti itu pada umumnya ditetapkan 
oleh nash qat'i, akan tetapi, apabila terjadi pertentangan antara maslahah non 
syar'iah dengan nash qat'i, MUI tidak akan mendahulukan maslahah, 
sebagaimana dilakukan oleh sementara ulama. Sebab, kemaslahatan itu hanya 
ditetapkan oleh akal, sedangkan nash qat'i adalah wahyu. Wahyu haruslah Iebih 
didahulukan I diutamakan daripada akal. 

Sebagaimana diketahui, sebagian ulama dewasa ini berpendapat bahwa akan 
tidak mungkin bertentangan dengan wakyu sebab keduanya berasal dari Allah. 
Wahyu diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 
umat manusia, sedangkan akan diberikan oleh Tuhan kepada manusia juga 
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, bagi ulama tersebut, 
andaikata terdapat nash (wahyu) seakan-akan bertentangan dengan akal dalam 
arti, ketentuan wahyu itu menurut akal tidak rnembawa kemaslahatan akal harus 
didahulukan. Karena akallah yang paling mengetahui kemaslahatan manusia. 
Pendapat demikian dipelopori, antara lain. Oleh Syekh Muhammad Abduh dan 
pendapat senada pernahjuga dilontarkan oleh Najmuddin at-Tufi. 

Pendapat dan cara pandang seperti itu tidak dianut oleh MUI. Bagi MUI, akal 
adalah ciptaan Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Sebagai ciptaan 
Tuhan, kedudukan akal adalah makhluk. Sedangkan wahyu adalah firman Tuhan, 
yakni sifat Tuhan yang qadim. Karena merupakan status wahyu adalah Khalik, 
sedangkan status akal adalah makhluk. Oleh karena itu, andaikata terjadi 
pertentangan antara wahyu dengan akal, wahyu harus didahulukan dan 
diutamakan. Sebab, bagaimana mungkin Khalik (wahyu) dapat dikalahkan oleh 
makhkluk (akal)? Demikianlah pandangan dan pedoman MUI. Pengutamaan akal 
daripaqa wahyu, dalam pandangan MUI sama dengan pengingkaran terhadap 
wahyu (nash qat'i). Padahal Allah telah memperingatkan hal demikian dalam 
firman-Nya: 



"Al-Qur'an ini adalah suatu peringatan (pelajaran) yang mengandung 
berkatyang telah kami turunkan. Maka, mengapakah kamu mengin.gkarinya? 
(QS. Al-Anbiya' 21 : 50) 

Kiranya perlu dikemukakan di sini bahwa dalam persoalan yang hukumnya 
tel ah diterapkan oleh naslz qat'i, yakni persoalan yang tidak perlu diijtihadkan lagi 
status hukumnya, MUI tidak memfatwakannya. Dalam hal ini, apa yang 
dilakukan MUI hanyalah menyampaikan apa adanya sebagaimana ditetapkan 
oleh nash. Fatwa-fatwa MUI hanyalah berkenan dengan masalah fiqh, yakni 
hukum Islam kategori fiqh yang merupakan hasil ijtihad para ulama dari nash 
zanni. 

Sebagaimana diketahui bahwa fiqh adalahidentik dengan maslahah 
khilafiyah, perbedaan pendapat. Artinya, untuk setiap persoalan secara pasti akan 
didapatkan lebih dari satu pendapat. Jika ada ulama yang berpendapat "boleh'', 
tentu akan ada ulama lain yang berpendapat "tidak boleh" atau .. haram". Jika ada 
yang perpendapat bahwa suatu perbuatan itu "sah", ten tu akan ada pendapat lain 
yang menyatakan "tidak sah". Demikian seterusnya. Perbedaan pendapat ini 
bukan saja dibenarkan keberadaannya oleh Nabi sebagaimana diisyaratkan dalam 
sejumlah hadits. Tetapi bahkan harus dipandang sebagai khazanah besar dan 
kekayaan hukum Islam yang harus menjadi rahmat bagi umat seperti kehendaki 
oleh Nabi dalam haditsnya yang cukup populer. "Perbedaan (ulama) umatku 
adalah rahmat" ( v;. - 7~~~~J ) serta dipegang teguh dan direalisasikan 
dalam kehidupan nyata oleh umat Islam generasi awal. 

Sebagai suatu rahmat, dalam menghadapi masalah fiqh ini bukan saja kita 
boleh memilih, tetapi kiranya sudah semestinyalah kita memilih pendapat yang 
paling membawa kemaslahatan bagi masyarakat (masalih ammah). Berkaitan 
dengan pendapat yang akan difatwakan, MUI dalam hal ini Komisi Fatwa, 
melakukan ijtihadjama'i (ijtihad kolektif) dengan memperhatikan kaidah-kaidah 
perbandingan mazhab untuk meneliti pendapat mazhab manakah yang dalilnya 
kuat dan ditunjang oleh kemaslahatan. Jika didapatkan pendapat yang demikian, 
pendapat itulah yang dipilih dan difatwakan. Jika terdapat suatu pendapat yang 
dalilnya tidak kuat, namun kemaslahatannya menonjol atau menguntungkan, 
sedangkan pendapat yang lainnya kuat dalilnya namun tidak membawa 
kemaslahatan, maka permasalahannya diserahkan kepada Dewan Pimpinan MUI 
untuk memilih pendapat manakah yang akan difatwakan. 

Dengan demikian, terhadap masalah fiqh ini, pada dasamya, Komisi Fatwa 
hanyalah memilih, keucali mengenai maslahah yang tidak terdapat penjelasan 
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hukumnya dalam buku-buku rnazhab yang ada. Maka, dalam hal ini Komisi 
Fatwa melakukan ijtihad jama'i secara bebas namun terikat dengan kaidah
kaidah istinbat (ijtihad) yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab. 
Demikianlah proses dan prosedur lahimya sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh 
MUI. Kami, pihak MUI, akan sangat berterima kasih jika ada pihak yang 
memberikan kritik secara konstruktifbahwa ada fatwa yang telah kami keluarkan 
ternyata diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur fatwa tersebut. 

Oleh karena fatwa MUI itu merupakan hasil seleksi dari fiqh yang memang 
berwatak khilafiyah (perbedaan pendapat), yang oleh Nabi dipandang sebagai 
rah.mat, kita dituntut untuk saling menghargai dan toleransi ketika kita tidak sama 
dalam memilih atau menentukan sesuatu pendapat yang akan diikuti. Akan tetapi, 
mengingat bahwa pada umumnya fatwa MUI itu dijadikan pedoman oleh 
pemerintah, maka satu hal yang hams kita sadari bersama ialah bahwa dalam soal
soal kemasyarakatan, pemerintah diberi hal oleh hukum Islam untuk memilih 
suatu pendapat yang paling membawa kemaslahatan sekalipun dalilnya lemah, 
dan memberlakukannya kepada seluruh masyarakat, karena mazhab pemerintah 
adalah kemaslahatan. Apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini mengikat 
bagi umat Islam yang ada di wilayah pemerintahannya dan umat Islam wajib 
mematuhinya. 

Demikianlah sekedar sambutan kami, mudah-mudahan buku "Himpunan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia" ini memberikan manfaat secara meluas bagi 
semua pihak yang memerlukan tuntunan dan pedoman tentang berbagai 
permasalahan. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, Nopember 2003 M 

Komisi Fatwa dan Hukum 
Maj elis Ula ma Indonesia 
Ketua, 

Tt<l. 

KH. Mar'uf Amin 
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1. PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA 
INDONESIA 

Nomor : U-596/MUl/X/l 997 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah 

MENIMBANG 1. Kemajuan dalam bidang iptek dan keberhasilan 
pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh 
aspek bidang kehidupan, tidak saja membawa 
berbagai kemudahan dan kebahagiaan, melainkan 
juga tidak dapat tidak juga menimbulkan sejumlah 
perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup ban
yak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pemah 
dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu 
menjadi kenyataan. 

2. Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam pada 
dasawarsa terakhir semakin tumbuh subur di bumi 
Nusantara ini. Oleh karena itu, kiranya sudah 
mempakan kewajaran dan keniscayaan j ika setiap 
timbul per-soalan maupun aktivitas baru sebagai 
produk dari kemajuan, umat senantiasa bertanya
tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam ajaran 
Islam atau bagaimanakah sebenarnya pandangan 
Islam terhadapnya. 

3. Pandangan Islam tentang hal tersebut boleh jadi telah 
termuat dalam sumber ajaran Islam, Kitab Suci Al
Qur'an dan Sunnah Nabi, boleh jadi telah termuat 
dalam khazanah klasik karya peninggalan ualama 
terdahulu, dan tidak tertutup pula kemungkinan bahwa 
hal tersebut tidak termuat secara tegas ( eksplisit) 
dalam sumber ajaran Islam maupun dalam khazanah 
klasik itu, atau bahkan belum pernah tersentuh sama 
sekali. 

4. Jikajawaban persaolan itu telah terkandung dalam Al
Qur'an atau Sunnah maupun dalam khazanah klasik, 
permasalahannya teta belum selesai sampai disitu, 
sebab hanya beberapa orang saja yang mampu 
menelaahnya. Permasalahan akan semakin kompleks 
jika mengenainya belum pemah dibicarakan sama 
sekali. 

C0 



5. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan 
persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat 
dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik 
secara l'tiqadi maupun secara Syar'i. Oleh karena itu, 
para alim ulama dituntut untuk segera mampu 
memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan 
kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenan 
dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikianjuga, 
segala ha! yang dapat menghambat proses pemberian 
jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat 
diatasi. 

6. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan 
wadah musyawarah para ulama, zua'ma, dan 
cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi 
seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling 
berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap 
masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan 
dihadapi masyarakat serta telah mendapat 
kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari 
pemerintah. 

7. Sejalan dengan hal tersebut dalam angka 6, sudah 
sewajarnya bila MUI senantiasa berupaya untuk 
mening-katkan kualitas peran dan kinerjanya, 
terutama dalam memberikan solusi dan jawaban 
keagamaan terhadap setiap permasalahan yang 
kiranya dapat memuaskan nurani masyarakat yang 
semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran 
keberagamaannya itu. 

8. Atas dasar itu, kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu 
segera mengeluarkan pedoman baku dan memadai, 
cukup sempurna, serta transparan yang mengatur 
prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban 
masalah keagamaan. Hal ini mengingat bahwa 
pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan 
Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia 
tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 l-Vl8 Januari 1986 M. 
Dipandang sudah tidak memadai lagi. 

9. Urgensi dari pedoman tersebut juga untuk 
menghindarkan, sekurang-kurangnya meminimal isir, 
adanya ke-simpangsiuran atau perbedaan dalam 



MEMPERHATIKAN 

MENGINGAT 

MENETAPKAN 

PERT AMA 

penjawaban keagamaan mengenai persoalan yang 
sama yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dengan 
dikeluarkan oleh MUI Daerah, atau antara MUI 
Daerah yang satu dengan MUI Daerah yang lain. 

Keputusan Sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 30 
Agustus 1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa 
MUI. 

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta 
Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 
1995-2000. 

ME M UT US KAN 

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama 
Indonesia tentang Pencabutan Pedoman Tata Cara 
Penetapan Fatwa berdasarkan Keputusan Sidang 
Pengurus Paripuma Majelis Ulama Indonesia 
tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M 
dan menggantinya dengan Pedoman Penetapan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut: 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1. Majelis Ulama Indonesia, dapat disingkat 
MUI, adalah Majelis Ulama Indonesia Pusat 
yang berkedudukan di Jakarta dengan Kantor 
di Masjid Istiqlal. 

2. Majelis Ulama Indonesia Daerah adalah 
Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I. 

3. Dewan Pimpinan adalah : 

a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum, serta 
Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia. 

b. Ketua dan Sekretaris serta Ketua Komisi 
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Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah. 

4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia Daerah. 

5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa 
berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan. 

6. Sidang Komisi adalah Sidang Komisi Fatwa 
yang dihadiri oleh Anggota Komisi dan peserta 
Iain yang dipandang perlu untuk membahas 
masalah hukum yang akan difatwakan. 

7. Fatwa adalah jawaban a tau penjelasan dari 
ulama mengenai masalah keagamaan dan 
berlaku untuk umum. 

8. Keputusan Fatwa adalah hasil Sidang Komisi 
tentang suatu masalah hukum yang telah 
disetujui oleh anggota Komisi dalam Sidang 
Komisi. 

9. Tanfiz (ditanfizkan) adalah pengesahan 
Keputusan Fatwa oleh Dewan Pimpinan dalam 
bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (SKF-MUI). 

DASAR-DASAR UMUM PENETAPAN FATWA 

Pasal 2 

I. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar 
atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang 
mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan 
kemaslahatan umat. 

2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah 
Rasul sebgaima ditentukan pada Pasal 2 ayat 1, 
KeputUsan Fatwa hendlah tidak bertentangan 
dengan Ijma', Qiyas yang mu'tabar, dan dalil
dalil hukum yang lain, seperti Istihsan, Masalah 
Mursalah, dan Sadd Az-Zari'ah. 
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3. Sebelum pengabilan Keputusan Fatwa 
hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para 
imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan 
dengan dalil-dalil hukum maupun yang 
berhubungan dengan dalil yang dipergunakan 
oleh pihak yang berbeda pendapat. 

4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah 
yang akan diambil keputusan fatwanya 
dipertimbangkan. 

PROSEDUR PENETAPAN FATWA 

Pasal3 

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada 
Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari 
dengan seksama oleh para anggota Komisi atau 
Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu 
sebelum disidangkan. 

2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya 
(Qat'iy) hendaklah Komisi menyampaikan 
sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur 
setelah diketahui ada nass-nya dari Al-Qur'an 
dan Sunnah. 

3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyyah di 
kalangan mazhab, maka yang difatwakan 
adalah hasil tarjih setelah memperhatikan Fiqh 
Muqaram (Perbandingan) dengan menggunakan 
kaidah-kaidah Usul Fiqh Muqaram yang 
berhubungan dengan pen-tarjih-an. 

Pasal 4 

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam 
komprehenship serta memper-hatikan pendapat dan 
pandangan yang berkembang dalam Sidang, Komisi 
menetapkan Keputusan Fatwa. 

Pasal 5 

1. Setiap Keputusan Fatwa hams di-tanfiz-kan 



KEEMPAT 

KELI MA 

setelah ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan 
dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). 

2. SKF haru dirumuskan dengan bahasa yang dapat 
dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas. 

3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasamya 
disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta 
sumber pengambilannya. 

4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan 
rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau 
jalan keluar yang diperlukan sebagai 
konsekuensi dari SKF tersebut. 

SIDANG KOMISI 

Pasal 6 

1. Sidang Komisi harus dihadiri oleh para anggota 
Komisi yang jumlahnya dianggap cukup 
memadai oleh Ketua Komisi dengan 
kemungkinan mengundang tenaga ahli yang 
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas 
jika dipandang perlu. 

2. Sidang komisi diadakanjika ada: 

a. Permintaan atau pertanyaan dari 
masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan 
MUI dianggap perlu untuk dibahas dan 
diberikan fatwanya. 

b. Permintaan atau pertanyaan dari 
pemerintah lembaga sosial 
kemasyarakatan, atau MUI sendiri. 

3. Sidang Komisi dim pin oleh Ketua Komisi a tau 
Wakilnya atas persetujuan Ketua Komisi. 

KEWENANGAN DAN HIRARKI 

Pasal 7 
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1. Majelis Ulama Indonesia berwenang 
mengeluarkan fatwa mengenai : 

a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat 
umum dan menyangkut umat Islam 
Indonesia secara nasional. 

b. Masalah-masalah Keagamaan di suatu 
daerah yang diduga dapat meluas ke daerah 
lain. 

2. Majelis Ulama Indonesia Daerah berwewenang 
mengeluarkan fatwa mengenai masalah
masalah keagamaan dan bersifat lokal (kasus
kasus di daerah) dengan terlebih dahulu 
mengadakan konsultasi dengan MUl/Komisi 
Fatwa MUI. 

3. Penentuan klasifikasi masalah dilakukan oleh 
TimKhusus. 

PENUTUP 

Pasal8 

1. Setiap Surat Keputusan Fatwa di lingkungan 
MUI maupun MUI Daerah dengan prosedur 
yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini 
mempunyai kedudukan sederajat dan tidak 
saling membatalkan. 

2. Jika terjadi perbedaan antara Surat Keputusan 
Fatwa MUI dan Surat Keputusan Surat Fatwa 
MUI Daerah mengenai masalah yang sama, 
perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan 
Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang 
paling baik. 

Pasal 9 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat 
Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh 
Dewan Pimpinan. 



KetuaUmum, 

K.H. HASAN BASRI 

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian 
hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan 
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mes tin ya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 2 Oktober 1997 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris Umum, 

DRS. H.A. NAZRI AD LANI 



2. MEKANISME KERJA KOMISI FATWA MAJELIS 
ULAMA INDONESIA 
Nomor : U-634/MUIIX/l 997 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, 

MENIMBANG 

MENGINGAT 

MENETAPKAN 

PERTAMA 

1. Banyaknya permohonan untuk mendapatkan fatwa 
dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan 
hukum Islam yang diajukan oleh masyarakat kepada 
Majelis Ulama Indonesia. 

2. Bahwa untuk mendapatkan fatwa atau jawaban atas 
permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam 
itu perlu adanya peningkatan mekanisme kerja Komisi 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ditetapkannya 
pedoman kerja Komisi Fatwa. 

3. Bahwa untuk memperlancar meka-nisme kerja 
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu dibentuk 
Tim Khusus yang bertugas menyeleksi permasalahan
permasalahan yang diajukan kepada Komisi Fatwa 
dan merumuskan hasilnya. 

4. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran 
Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk 
melaksanakan tugas sebagai Tim Khusus. 

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta 
Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 1995-
2000. 

ME M UTU S KAN 

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS 
ULAMA INDONESIA TENTANG MENAKISME 
KERJA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA 
INDONESIA. 

PENYELEKSIAN MASALAH: 

1. Setiap surat masuk ke Komisi Fatwa yang berisi 
permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat 
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dalam buJ...1.1 surat masuk, dilengkapi dengan asal 
(pengirim) dan tanggal surat, serta pokok masalahnya. 

2. Semua surat masuk diseleksi oleh Tim Khusus untuk 
ditentukan klasifikasinya 

a. Masalah yang layak dibawa ke dalam Rapat 
Komisi Fatwa 

b. Masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI 
Daerah Tingkat I. 

c. Masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh 
Tim Khusus. 

d. Masalah-masalah yang tidak perlu diberijawaban. 

3.a. Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2.a. 
dilaporkan kepada Ketua Komisi Fatwa untuk 
ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan 
hasil seleksi dari Tim Khusus 

b. Setelah mendapat kepastian waktu, masalah tersebut 
dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan 
undangan rapat. 

4. Masalah• sebagaimana dimaksud dalam Point 2.b. 
dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan 
surat pengirimannya. 

5.a. Masalah sebagaimana dimaksud dalam point 2.c. 
dibuatkan I dirumuskan jawabannya oleh Tim 
Khusus 

b. J awaban sebagaimana dimaksud point 5 .a. 
dilaporkan/dikirimkan kepada Sekretariat MUI 
untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang 
bersangkutan. 

6. Tim Khusus terdiri atas ketua, sekreta-ris dan anggota 
yang berasal dari unsur Pengurus Harian dan Pengurus 
Komisi Fatwa MUI, sebagaimana terlampir. 

PROSEDURRAPAT: 
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1. Ketua Komisi Fatwa, atau melalui rapat Kornisi, 
berdasarkan pertimbangan dari Tim Khusus, 
menetapkan prioritas rnasalah yang dibahas dalam 
rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu 
pembahasanya. 

2. Ketua Komisi, atau melalui Rapat Kornisi, dapat 
menunjuk salah seorang atau lebih anggota Kornisi 
untuk rnembuat makalah mengenai masalah yang akan 
dibahas. 

3. Undangan rapat Komisi, pokok masalah akan dibahas, 
dan makalah Uika ada) sudah harus diterima oleh 
anggota Komisi dan peserta rapat lain Uika ada) 
selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat. 

4. Peserta rapat Komisi Fatwa terdiri dari atas anggota 
Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu. 

5. Rapat Komisi Fatwa dipimpin oleh Ketua Komisi atau 
Wakilnya. 

6. Rapat Komisi Fatwa dinyatakan sah jika dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang 
diundang rapat atau jika dipandang perlu telah 
memenuhi quorom oleh peserta yang hadir. 

7. Hasil rapat Komisi Fatwa dicatat oleh Sekretaris 
Komisi Fatwa. 

KEPUTUSAN FATWA 

1. Hasil rapat Komisi Fatwa dirumuskan menjadi 
Keputusan Fatwa oleh Tim Khusus, kemudian ditanda 
tangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi. 

2. Keputusan Fatwa sebagaimana dimaksud point 1, 
dilaporkan kepada Dewan Pimpinan/Sekretariat MUI 
untuk kemudian ditanfizkan dalam bentuk Surat 
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 

3. Setiap Surat Keputusan Fatwa MUI yang ditanfizkan 
diberi nomor dan ditandatangani oleh Ketua Umum 
Sekretaris Umum, dan Ketua Komisi Fatwa MUI. 

® 
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Ketua Umum, 

4. Surat Keputusan Fatwa MUI dikirim kepada pihak
pihak terkait dan seluruh anggota Komisi Fatwa, scrta 
MUI Daerah Tingkat I. 

5. Keputusan dipublikasikan pula melalui Mimbar 
Ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel. 

TIM KHUSUS KOMISI FATWA MAJLEIS 
ULA1\'1A INDONESIA 

Menyangkut nama-nama sebagaimana dalam 
Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Khusus 
Komisi Fatwa. 

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat 
keleliruan dalam keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

JAKARTA 
27 Oktober 1997 

DE\VAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris Umum, 

K.H. HASAN BASRI DRS. H.A. NAZRI A.DLANI 



Lampi ran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama 
Indonesia No. : U-634/MUIIX/91 Tanggal 27 Oktober 
1997 tentang Daftar Nama-Nama Anggota Tim 
Khusus Komisi Fatwa MUI. 

No Nam a Jabatan di Tugas Pada Tim 
MUI Khusus 

I. KH. Maruf Amin Wk. Ketua Ke tu a 
Komisi Fatwa (Merangkap Anggota) 

Sekretaris 
2. Drs. Hasanudin Sekr. Komisi (Merangkap Anggota) 

Fatwa 
Anggota 

3. Drs. H.A. Nasri Adlani Sekum MUI Anggota 

4. Drs. H.M. Ichwan Sam Sekretaris 
MUI Anggota 

5. DR. H.M. Anwar Ibrahim Angota 
Komisi Fatwa Anggota 

6. KH. Ali Mustafa Yacub, MA Anggota 
Komisi Fatwa Anggota 

7. Afwan Faizin, S.Ag. Pembantu 
Sekr. Komisi 
Fatwa 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum, Sekretaris Umum, 

K.H. HASAN BASRI DRS. H.A. NAZRI AD LANI 



3. SUSUNAN PERSONALIA KOMISI FATWA DAN HUKUM 

SURAT KEPUTUSAN 
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA 

TENT ANG 

MENIMBANG 

MENGINGAT 

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI 
Nomor: Kep.-180/MUI/IV/1996 

I. Bahwa sesuai amanat Munas V Majelis Ulama 
Indonesia, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
program-program MUI perlu dibentuk komisi-komisi. 

2. Bahwa sehubungan dengan terbentuk-nya pengurus 
baru Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama 
Indonesia hasil Munas V MUI maka perlu ditetapkan 
personalia keanggotaan komisi untuk masa khidmah 
1995 2000. 

1. Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia. 

2. Pedoman Rumah Tangga Maj el is Ulama Indonesia. 

3. Keputusan Munas V Nomor: 03/Munas YII/1995 
tanggal 24 Juli 1995 tentang Garis-Garis Besar 
Program Kerja MUI periode 1995 2000. 

MEMPERHATIKAN : 1. Saran-saran dan kesimpulan dalam rapat 
pengurus paripurna Dewan Pimpinan Majelis 
Ulama Indonesia pada tanggal 20 Agustus 
1995. 

® 

2. Saran-saran dan kesimpulan rapat pengurus 
harian MUI pada tanggal 13 Oktober 1995 
tentang susunan komisi-komisi Dewan 
Pimpinan Maj el is Ulama Indonesia. 

3. Usulan yang disampaikan oleh masing-masing 
Ketua Komisi. 



MENETAPKAN 

ME M UTU S KAN 

1. Membentuk komisi-komisi yaitu: 

I. Komisi Ukhuwan Islamiyah 
I I. Komisi Dakwah 
III. Komisi Pendidikan dan Kebudayaan 
IV. Komisi Ekonomi I Keuangan 
V. Komisi Pembinaan Organisasi I Kelembagaan 

Umat 
VI. Komisi Pengkajian I Pengembangan 
VII. Komisi Fatwa dan Hukum 
VIII. Komisi LuarNegeri 
IX. Komisi Kerukunan An tar Umat Beragama 
X. Komisi Wanita, Remaja dan Keluarga. 

2. Mengangkat nama-nama seperti tercantum dalam 
lampiran surat keputusan ini sebagai personalia 
komisi. 

3. Komisi-komisi tersebut bertugas untuk menelaah, 
membahas, merumuskan dan menyampaikan usul
usul kepda Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia 
sesuai dengan bidang masing-masing, dalam rangka 
pelaksanaan program kerja MUI periode 1995-2000 
dan berpedoman kepada Pedoman Dasar dan Pedoman 
Rumah Tangga MUI. 

4. Komisi dapat mengundang diantara anggota Dewan 
Pertimbangan MUI sebagai nara sumber. · 

5. Para anggota Dewan Pimpinan Harian MUI berhak 
menghadiri sidang-sidang komisi. 

6. Komisi dapat mengundang orang-orang dari luar 
anggota komisi yang diperlukan sesuai dengan materi 
acara sidang, dalam kondisi sidang komisi 
bersangkutan. 

7. Komisi sekurang-kurangnya mengadakan sidang 
sekali sebulan, dan hasilnya dilaporkan kepada 
Pimpinan MUI. 



Surat Kcputusan ini berlaku mulai tanggal 
dimbah/disempumakan apabila terdapat kekurangan. 

di tetapkan dan akan 

KeruaUmum, 

K.H. HASAN BASRI 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

JAKARTA 
I April 1996 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris Umum, 

DRS. H.A. NAZRI AD LANI 



Lampiran : 

Ke tu a 

WakilKetua 

Sekretaris 

Anggota 

SUSUNAN KOMISI FATWA & HUKUM 

Prof. K.H. Ibrahim Hasen, LML. 

Dr. H. Satria Effendy M.Zen. 
- Prof. Drs. H. Asmuni Abdurrahman 
- K.H. Ma'ruf Amin 

Dr. H. Mas'ud Saiful Alam 
- Drs. H. Asnawi Latief 

1. KH. Dr. Nahrawi Abdussalam 
2. Hj. Nurdajanah Said 
3. Dr. M. Antho' Mudzhar, MA 
4. K.H. Tengku M. Saleh 
~. Ny. Hj. Aisyah Amini, SH 
6. K.H. Masyhuri Syahid, MA 
7. Dr. Muslim Nasution 
8. Drs. Aqil Al-Munawar 
9. Drs. H. NawarNahrawi 
10. K.H. Ali Mustafa Ya'cub, MA. 
11. Drs. H. Masdar F. Mas'udi 
12.Dra. Hj. Maria Ulfah, MA 
13.Dra. Hj. Musyida, MA 
14.Drs. H.A. Munif 
15.Drs. H. Anwarlbrahim 
16. K.H.Tb. Hasan Basri 
17.Dr. Muh. Amin Suma 
18.Dr. Fathurrahman Jamil 
19.Dr. Khuzaimah T. Yanggo 

® 



4. PENYEMPURNAAN SUSUNAN PERSONALIAKOMISI 
FATWA DAN HU KUM 

SURAT KEPUTUSAN 
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA 

TENT ANG 
PENYEMPURNAANSUSUNAN PERSONALIA KOMISI FATWA 

DAN HUKUM 

MENIMBANG 

MENGINGAT 

Nomor: Kep.-255/MUIN/l 997 

Bahwa karena adanya beberapa anggota dan Sekretaris 
Komisi Fatwa dan Hukum yang tidak dapat 
me1aksanakan tugasnya maka perlu diadakan 
penyempumaan susunan personalia Komisi Fatwa dan 
Hukum. 

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta 
Garis-Garis BesarProgram Kerja Majelis Ulama 
Indonesia periode 1995-2000. 

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis 
Ulama Indonesia Nomor 
Kep.180/MUI/IV / 1996 tanggal 1 April 1996 
ten tang pembentukan komisi-komisi. 

MENETAPKAN 

2. Saran-saran dan kesimpulan rapat Pimpinan 
Harian Maj el is Ulama Indonesia. 

3. Usulan yang disampaikan Ketua Komisi Fatwa 
danHukum. 

MEMUTUSKAN 

Penyempumaan susunan Personalia Komisi Fatwa 
dan Hukum sebagai berikut : 

Ketua : Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. 

Wakil Ketua : - Dr. H. Satria Effendy M.Zen. 
- Prof. Drs. H. Asmuni Abdurrahman 



Sekretaris 

Anggota 

- K.H. Ma'ruf Amin 

- Dr. Hasanuddin 
- Drs. H. Asnawi Latief 

I. KH. Dr. Nahrawi Abdussalam 
2. Hj. Nurdajanah Said 
3. K. H. Tengku M. Saleh 
4. Ny. Hj. Aisyah Amini, SH 
5. K.H. Masyhuri Syahid, MA 
6. Dr. Ir. Nur Mahmud Ismail, MSc. 
7. Dr. Muslim Nasution 
8. Drs. H. Nawar Nahrawi 
9. K.H. Ali Mustafa Ya'cub, MA. 
10.Drs. H. MasdarF. Mas'udi 
11. Dra. Hj. Maria Ulfah, MA 
12.Dra. Hj. Musyida, MA 
13.Drs. H.A. Munif 
14.Drs. H. Anwar Ibrahim 
15.K.H.Tb. Hasan Basri 
16.Dr. Muh. Amin Suma 
17.Dr. Fathurrahman Jamil 
18.Dr. Khuzaimah T. Yanggo 

Sekretaris : Drs.Afwan Faizin 

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila 
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan 
perubahan/penyempurnaan seperlunya di kemudian hari. 

KetuaUmum, 

K.H. HASAN BAS RI 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

JAKARTA 
19Mei 1997 

DEWAN PIMPINAN 
MAJ ELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris Umum, 

DRS. H.A. NAZRI AD LANI 





BAGIAN I 

IBADAH 





I. SHALAT JUIVl'AT BAGI MUSAFIR DI KA PAL 

,f.=f:J101~1~ 

Komisi Fatwa Maj el is Ulama Indonesia pada sidang tanggal 10 Februari 
1976 telah membahas berbagai masalah antara lain mcngenai "Sholat Jum'at bagi 
musafir di Kapa!", setelah: 

Membaca: 

Surat dari Ir. Sastrodiwiryo, yang menanyakan: 

I. Sering menjumpai hari Jum'at dua kali dalam semmggu. Apakah salat 
Jum'atnya dua kali ataukan hanya satu kali? 

2. Begitu pula jika pulang dari Amerika, selalu ada mesti meloncat hari, dan 
pernah hari Jum'at tidak ada, dan pemah pula salat Jum'at pada hari Kamis 
sebab besoknya lagi hari Sabtu, Betulkah itu? 

3. Apakah Khutbah Hari Raya satu kali a tau dua kali seperti Kutbah Jum'at? 

Menelaah dan Membahas: 

I. Dalil-dalil hukum salat Jum'at bagi musafir, terdapat perbedaan pendapat: 

a. Mazhab em pat mengatakan tidak wajib dan tidak sah Jum'at bagi musafir. 

b. Mazhab Hambali ada pula mengkiaskan musafir yang berubah bermukim 
di kapal halnya serupa dengan orang Badui yang perpindah-pindah tern pat 
dimana mereka tidak mendapat rukhsah safar diwaj ibkan mendirikan 
Jum'at dan Jum'at mereka sah. 

c. Mazhab Jbnu Hazm dan kawan-kawannya mewaj ibkan dan menganggap 
sah Jum'atnya orang musafir. 

2. Penjelasan dari Ilmu Bumi dan Ilmu Falak tentang seolah-olah terjadi dua 
hari yang sama a tau hari yang tak ada di date line. 

Menimbang: 

1. Kaidah Hukum Islam; bila mengenai sesuatu terdapat perbedaan pendapat 
(khilaf) diantara Ulama Fiqh, seorang muslim bebas memilih pendapat mana 
yang dianggap lebih kuat, lebih maslahat, dan lebih mantap hatinya 
menganutnya. 



2. Mengadakan shalat Jum'at bagi anak kapal yang rindu melakukan shalat 
Jum'at (karenajarang ada kesempatan bagi mereka berada di darat, di tempat 
kediamannya sebagai orang mukim) selain bempa ibadat juga mempakan 
kesempatan bagi memberi pendidikan keagamaan dan merapatkan 
persaudaraan, adalah berfaedah bagi mereka. 

l\1engingat: 

1. Bahwa ketidakwajiban Jum'at bagi musafir itu merupakan keringanan 
(rukshah) yang boleh dipergunakannya kesempatan itu dan boleh pula tidak 
dipergunakan. 

2. Jum'at hanya wajib sekali dalam seminggu dan hanyajatuh pada hari Jum'at. 

MEMUTUSKAN 

1 . Sembahyang Jum'at di kapal sebagaimana telah dilakukan oleh penanya 
adalah sesuai dengan mazhab lbnu Hazm dan pendapat (takhrij) madzhab 
Hambali. 

2. Jum'at itu hanya dilakukan pada hari Jum'at: 

a. Bila ada hari Jum'at double, maka pada hari Jum'at pertama saja. 

b. Bila seolah-olah tak ada hari Jum'atnya, dan semua waktu sembahyang 
hendaklah dikira-kira saatnya sekedar mungkin. 

3. Khutbah led menumt Jumhur Ulama dua Khutbah. Tetapi sebagian ulama ada 
yang mengamalkan satu khutbah. 

Jakarta, 1 0 Sha far 13 96 H 
10 Febmari l 976M 

KOMIS! FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Umum, Sekretaris, 

Ttd. Ttd. 

K.H.M. SYUKRI GHOZALI H. AMIR UDDIN SIREGAR 



TAMBAHAN PENJELASAN: 

Mengenai kewajiban shalat Jum'at musafir, Ibnu Hazm menyatakan dalam a/
Muha/la. (Misr: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1968) juz V, h. 72-73 
sebagai berikut : 

~
..1~,,,,-t~"/~.,,,, <,,,,;,, ~·ei .,.,,,,_,_,)': ,,,,_, ... \;~·kc"':.~,,,,,,,.,/ 

..... x •. ,. 1\00~~~ \~,~~--'~ ~=-~"'~-' _,,,, ......,, --' ... ~..,,~ ,,,., ~,,,. / ....- / ,,,., 

"Kewajiban shalat Jum'at, sebagaimana telah kami kemukakan, berlaku atas 
musajir ( organg dalam pe1jalanan), budak. orang merdeka, dan orang yang tidak 
dalam perjalan. " 

Diantara dalil yang dikemukakan Ibnu Hazm adalah hadits yang diriwayatkan 
dari Ibnu Juraij; ia berkata: 

"Saya mendapat khabar bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat Jum 'at 
bersama para sahabatnya dalam suatu pe1jalanan. Beliau menyampaikan 
khutbah kepada mereka sambil pe1gegang pada tongkat. " 



2. SHALAT DALAM SATU MASJID BERTINGKAT 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 16 
Ramadhan 1403 H., bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983, setelah: 

l\1embaca: 

Surat pennintaan pengurus Masjid Mubasyirin tanggal 7 Ramadhan 1403 H/18 
Juni 1983 M., yang berisi laporan tentang adanya pendapat sebagian jamaah dari 
masjid tersebut perihal tidak sahnya shalat ma'mum di tingkat atas masjid tersebut 
sehingga terjadi shalat Tarawih dilakukan oleh dua imam, yaitu bagian atas · 
1nemunyai imam tersendiri dan bagian bawah pun demikian. 

l\1emperhatikan: 

I. Kitab Syarah Muzzahab (al-Majmu'}, karangan Imam Nawawi (Misr 
Matba' al-Imam, t.th)juz4, halaman 197: 

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

Kedua kitab tersebut menjelaskan tentang sahnya shalat ma'mum di atas menara 
masjid yang imamnya di masjid. Hal mana menunjukkan bahwa perbedaan ruang 
I tingkat di dalam masjid dianggap kesatuan selama gerak imam dapat diketahui. 



Menimbang: 

1. Bahwa perbedaan pendapat yang sermg kali terjadi akan menimbulkan 
perpecahan di kalangan umat Islam. 

2. Bahwa membiarkan kejadian tersebut berlarut-larut dapat mengganggu 
ketentraman masyarakat pad a umumnya. 

3. Bahwa Majelis Ulama Indonesia perlu membuat keputusan mengenai hal 
yang berhubungan dengan masalah ini. 

MEl\1UTUSKAN 

Memfatwakan : 

Shalat dalam satu masjid yang bertingkat dilakukan dengan satu imam adalah 
boleh dan sah dengan syarat ada tangga dan gerak gerik imam dapat diketahui 
oleh ma'mum, baik dengan mata ataupun dnegna pendengaran. 

Ketua, 

Ttd. 

Jakarta, 16 Ramadhan 1403 H 
27 Juni 1983 M 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

Ttd. 

Prof. K.h. Ibrahim Hosen, MLM H. Musytari Yusuf LA 



3. SHALAT DAN PUASA DI DAERAH YANG WAKTU 
SIANG DAN MALAMNYA TIDAK SEIM BANG 

~ "'-q -·~~,, ~'~ ~J '-r.J / v} 

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11 17 
Raj ab 1400 H., bertepatan dengan tanggal 26 Mei 1980 M. 

MEMUTUSKAN 

Memfatwakan: 

Bahwa waktu ibadah shalat dan puasa di daerah yang malam dan siangnya sangat 
tidak seimbang disesuaikan dengan waktu daerah mu'tadilah (seimbang terdekat). 

Ketua, 

Ttd. 

Jakarta, I 7 Raj ab I 400 H 
01 Juni 1980 M 

DEWAN PIMPINAN 
MUSYAWARAH NASIONAL II 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

Ttd. 

PROF. DR. HAMKA DRS.H.KAFRAWI 



4. MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN 
PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM 

#jH0l~l~ 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 
Rabi'ul Akhir 1402 H., bertepatan dengan tanggal 2 Febmari 1982 M, setelah: 

Membaca: 

Surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran "YARSI" Jakarta. 

Memperhatikan: 

1. Al-Qur'an SuratAN-Nur: 56 

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, 
supaya kamu diberi rahmat. "(QS. An-Nur 24:56) 

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

"(Dirkanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan : 
Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang serorang laki-laki 
berkata : 'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab : 'Islam 
adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan 
shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pad a 
bu/an Ramadhan '. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). 
Rasulullah SAW berkata : 'Lihatlah laki-la/...i itu!' Mereka (para sahabat) 
tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata : '/tu adalah Jibri/, 
datang mengajari manusia agama mereka 1• " 



3. Kitabal-Ba(juri.jilid I hal. 292: 

"Orang fahr dan miskin (dapat) diheri (zakat) yang mencukupinya untuk 
sewnur galib (63 talllm). Kemudian masing-masing dengan zakat yang 
diperolelmya illl membeli tanah {pertanian) dan menggaralmya (agar 
mendapatkan has ii untuk keperluan selwri-hari). Bagi pimpinan negara agar 
dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerimakan barang 
zakatnya) sehagaimana ha/ itu te1jadi pada petugas perang. 

Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun 
mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat peke1jaannya. 
Jadi. misalnya yang pandi berdagang diberi zakat untuk modal dagang 
dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup 
untuk hidup seha1i-hari (tanpa mengurangi modal). 

4. Kitabl'anahat-Tabilin,Jilid2hal. I89: 

"Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir a tau 
miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masingfakir miskin itu 
diberi dengan cara : Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang 
diperkirakan keumungannya mencukupi guna hidup; bi/a ia biasa I dapat 
beke1ja, diberi a/at-a/at peke1jaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja 
a tau berdagangdiberijumlahyang mencukupi seumur galib (63 ta/um). 

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

5. KitabFiqih as-Sunnah, Jilid I hal. 407: 

"Imam Nawawi berpendapal, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai 
dengan keadaanya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara' dan 
sekiranya ia beke1ja, te1putuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka 
halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnyafardu kifaya 
(keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menangganinya) " 



6. Ki tab Fiqh as-Su1111ah, jilid I ha. 394: 

"Pada masa sekarang i11i, yang paling penting dalam membagi zakat untuk 
alas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim 
mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani a/eh organisasi
organisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan beka/lsangu yang 
cukup sebagaimana ha/ itu dilakukan of eh go/ongan non-Islam dalam usaha 
penyiaran agama mereka. 

Termasuk dalam kategori sabililah membiayai madrasah-madrasah guna 
ilmu syari'at dan lainnya yang memang diper/ukan guna mas/ahat umum. 
Dalam keadaan sekrang ini para guru madrasah bo/eh diberi zakat se/ama 
me/aksanakan tugas keguruan yang tel ah ditentukan, yang dengan demikian 
mereka tidak dapat beke1ja lain. " 

7. Benar, dana zakat itu hak syakhsiyah,· akan tetapi, bagian sabililah dan al
qarim ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. 
Dalam kitan Fiqh as-Sunnah jilid 1 hat. 394 dikemukakan: 

"dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian 
sabilil/ah ini untuk pengamanan pe1jalanan haji, menyempurnakan 



pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana 
kesehatan bag;jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. 

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum 
yangada hubzmgannya dengan soal-soal agama dan negara. 

Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti 
pembelian senjata, persediaan makan angkatan bersenjata, alat-alat 
angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara. 

Termasuk ke dalam pengertian sabill/alz adalah mengadakan rumah sakit 
angkatan perang, keburuhan umm, membukajalan-jalan yang kuat dan baik, 
memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang 
dipersenjatai. benteng, dan lobang-lobangpersembunyian." 

l\1enimbang: 

Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasarufnya. 

MEMUTUSKAN 

l\tlenetapkan: 

1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. 

2. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan 
maslahah'ammah (kepentingan umum). 

Ketua, 

Ttd. 

Jakarta, 8 Rabi'ul Akhir 1402 H 
2 Februari 1982 M 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

Ttd. 

Prof. K.h. Ibrahim Hosen, MLM H. Musytari Yusuf LA 



5. INTENSIFIKASI PELAKSANAAN ZAKAT 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 
Rabi'ul Akhir l 402 H., bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, setelah: 

Membaca: 

Surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 
Departemen Agama R.I. Jakarta. 

Memperhatikan : 

1. Al-Qur'an Surat AN-Nur: 56 

(c"\_,~,) :'L>:0(G<:\j~~5~,~~~\~:-!-1~ 

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taat/ah kepada rasul, 
supaya kamu diberi rahmat. "(QS. An-Nur 24:56) 

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

"(Dirkanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan : 
Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang serorang laki-laki 
berkata : 'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab : 'Islam 
adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan 
shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada 
bulan Ramadhan '. 



Kemrulian laki-/aki iru membelakangi (pergi). Rasulullah SA 1¥ berkata : 
'Lilrat/ah laki-laki iru!' A1ereka (para salwhat) tidak melihat seorang pun; 
lalu Rasulu/lah berkata : 'ltu adalah Jibril, datnag mengajari manusia 
agama mereka'. "(Diriwayatkan Bukhari Muslim) 

3. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri: 

a. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok serta 
dapat disimpan. 

"Rasulullah SA 1-V menyuruh me11geri11gka11 a11ggur sebagaima11a 
mengeri11gkan kurma, maka diam bi! zakat karma itu berupa ta mar". 
(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi; Ii hat Nail al-Autar, juz 4 hal. 
161-162). 

Dari Abi Burdah, dari Musa dan Mu'az: 

"Sesungguhnya Rasulullah SAW, mengutus kedua ke Yaman untuk 
mengajari manusia masalah-masalah mereka. Nabi memerintahkan 
mereka agar jangan mengambil zakat kecuali dari empat macam : 
gandum, jelai, tamar, dan zabib". (Diriwayat oleh Daraqutni, Hakim dan 
Baihaqi. Berkata Baihaqi, periwayatnya adalah orang terpercaya adalah 
orang terpercaya dan bersambung. Dikatakan juga demikian oleh lbu 
Ha jar Ii hat Taftir Adwa 'a al-Bayan, juz 2 hal. 191 ). 

Imam Malik dan Syafi'I mengajukan hujjah bahwa di dalam perkataan 
kedua orang itu "sesungguhnya tidak ada zakat selain korma dan anggur 
dari perpohonan, dan tidak ada zakat dari kacang-kacangan kecuali yang 
menjadi pokok makanan dan dapat disimpan; dan tak ada zakat pada 
buah-buahan dan sayur-sayuran" karena baik nas maupun ijma dalam 
menunjukkan wajibnya zakat pada gandum,jelal, korma dan zabib. 

Dan setiap macam itu adalah pokok makanan yang dapat disimpan lalu 
mereka memasukkan setiap apa yang termasuk dalam artinya, karena 
sifatnya sebagai bahan pokok makanan dan dapat disimpan. Kedua imam 
itu tidak melihat di dalam pepohonan sebagai makanan pokok yang dapat 
disimpan kecuali korma dan zabib. Dan tidak memiliki lihat selain 
keduanya dari buah-buahan. (Tafsir Adwa'al al-Bayan, juz 2 hal. 201). 

Adapun dalil jumhur, diantaranya Malik, Syafi'i dan Ahmad yang 
menyatakan bahwa sesungguhnya buah-buahan dan sayur-sayuran tidak 
ada zakat padanya adalah nyata, karena sayur-sayuran itu banyak di 
Medinah sedang buah-buahan banyak di Ta'if, tak ada khabar (hadits) dari 
Rasulullah SAW atau salah seorang dari sahabatnya bahwa beliau 



mengambil zakat daripadanya. (Tafsir Adwa' al-Bayan Juz 2 hal. 202) 

b. Binatang temak gembala: unta. kerbau, sapi, kambing. dan biri-biri. 

"Dad Abu Hurairah, bersabda Rasululah SAW: Tidak diivajibkan bagi 
kaum Muslimin zakat pada hamba sahaya clan kudanya. " 
(HR. Oleh Jama'ah) 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah, ditanya te11ta11g keledai apakah dizakati, 
maka beliau berkata: Tidak datang padaku sesuai padanya kecuali ayat: 
'Ba rang siapa me11gamalka11 seberat zaralz kebaikan, A I/ah 
111elihat11ya dan barang siapa me11gamalka11 seberat zaralz 
kejahatan Allah melihatnya '. (Diriwayatkan oleh Ahmad). 

Dari Abu Zar ra. Rasulullah berkata: 

"Demi yang diriku ada di tangan-Nya! Tidak ada seorang laki-laki yang 
mempzmyai unta atau sapi atau kambing tidak membayar zakatnya 
kecuali akan datang dengannya pada hari qiamat lebih besar ". 

c. Emas dan perak di luar pakaian yang halal dipakai. 

Finnan Allah: 

." ... Dan mereka menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya 
di }a/an Allah maka gembiralah mereka dengan siksaan yang pedih. " 
(QS. At-Taubah [9]: 34) 

Alasan lain bahwa emas dan perak wajib dizakati karena keduanya dapat 
berkembang biak seperti unta dan sapi. Selain keduanya, antara lain 
pertama seperti yaqut dan firus, lu'lu dan marjan, tidak waj ib dizakati, 
karena kesemuanya itu secara potensial disiapkan untuk dipergunakan 
seperti unta dan sapi yang diperkerjakan. 
(Syarah al-Muhazzab, juz 5 hal. 2). 



d. Harta Pemiagaan 

Diriwayatkan Abu Zar Ra: 

"Sesunggulmya Nabi SAW berkata: pada Unta dan zakatnya, pada sapi 
ada zakatnya. "(Diriwayatkan oleh Daraqutni, Hakim, dan Baihaqi). 

Karena perdagangan membutuhkan pengembangan harta maka 
bergantunglah pada zakat seperti pada temak. 
(Syarah al-Muhazzab, juz 6 hal. 43 ). 

e. Ma'din dan Rikaz 

Dari Rabi'ah bin Abdur Rahman dan selainnya. 

"Sesungguhnya Rasulullah SAW membagi kepada Bilal bin Haris al
Muzani, tambang di Qabaliyah dari jurusan al-Farah dan dari tam bang itu 
tidak diambil daripadanya kecuali zakat sampai hari ini". 
(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Malik dalam bukunya lihat Nail al
Autar,juz. 4 hal. 166). 

Dari Abu Hurairah 

Sesungguhnya Nabi SAW berkata : di dalam rikaz diambil seperlima. 
(HR. Bukhari dan Muslim Syarah al-Muhazzab, juz 6 hal. 83 ). 

4. Semua harta itu diwajibkan zakat apabila sampai nisab. 

Dari Abi Said. 

Nabi SAW berkata : Tidak diambil zakat pada kurang dari 5 sak. Tidak 
diambil zakat pad apa yang kurang dari 5 awaq. Tidak diambil zakat pada apa 
yang kurang dari 5 zut. (Diriwayatkan oleh J ama'ah. Menurut versi Ahmad, 
Muslim, dan Nasa'i, tidak terkena zakat pada apa yang kurang 5 zak tamar 
ataubiji-bijian Nailal Autar,juzhal.158). 

Dan diriwayatkanoleh Asim bin Damrah dari Ali Ra. Nabi berkata: 

Tidak terkena zakat apa yang kurang dari dua puluh dinar, dan pada setiap dua 
puluh zakatnya setengah dinar. (Diriwayatkan Abu Dauddan selainnya 
dengan isnad hasan atau sahih Syarah al-Muhazzab, juz 6 hal. 4 ). 

5. Harta benda emas, perak, temak dan pemiagaan selain sampai nisab, harus 
sampai haul-nya pula. 



Dari Ali bin Abi Talib, Nabi SAW berkata: 

Jika kamu memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu setahun maka 
zakatnya 5 dirham. Dan kamu tidak terkena zakat pada perak sampai 
mencapai duapuluh dinar. Maka jika engkau memiliki dua puluh dinar dan 
sudah berlalu setahun zakatnya setengah dinar. (Diriwayatkan oleh Abu Daud 
Nail al-Autar, juz 4, hal. : 156). 

Dan tidak wajib zakat sampai berlalu satu haul, berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan dari Abu Bakar, Usman, dan Ali Ra. Dan inilah mazhab Ahli 
Fiqh Madinah dan ulama Amsar, karena tidak akan sempurna 
pertumbuhannya sebelum haul maka wajib padanya zakatnya. 

Berkata Al-Abdari : 

Harta yang dizakati ada dua macam, salah satunya apa yang pertumbuhannya 
ada dalam dirinya sendiri seperti biji-bijian dan buah-buahan, maka wajib 
zakatnya dengan terwujudnya barang itu, dan yang kedua, apa yang 
dipersiapkan untuk (berpotensi) pertumbuhan seperti dirham, dinar, barang
barang pemiagaan, dan temak, maka dalam hal ini dipertimbangkan haul, 
maka tidak dizakati walaupun nisabnya sampai mencapai haul. 
(Syarah al-Muhazzab,juz 5, hal. 324). 

Menimbang: 

Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai zakat jasa atau 
gaji pegawai dan sejenisnya. 

MENETAPKAN 

Memutuskan: 

1. Penghasilan darijasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul. 

2. Yang berhak menerima zakat hanya delapan asnaf yang tersebut dalam 
al-Quran pada surat at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu asnaf tidak ada, 
bagiannya diberikan kepada asnaf yang ada. 

3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan um.mat Islam, maka tidak dapat 
dipungut melalui saluran zakat, dapat di min ta atas nama lnfaq a tau Sadaqah. 



lnfaq dan Sadaqah yang diatur punggutannya oleh Ulul Amri, untuk 
kepentingan terscbut diatas, wajib ditaati oleh Umat Islam menurut 
kemampuannya. 

Ketua, 

Ttd. 

Jakarta, I Rabi'ul Akhir 1402 H 
26 Januari 1982 M 

KOIVIISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

Ttd. 

Prof. K.h. Ibrahim Hos en, MLM H. Musytari Yusuf, LA 



TAMBAHAN PENJELASAN : 

1. Di antara dalil yang dijadikan dasar kewaj iban zakat pada penghasilan dari 
jasa adalah keumuman firman Allah SWT: 

(("\'I ~1) •• :~S:-:'~~&~:/:~\[;:)~f 

"Hai orang beriman! Nafkanlah (keluarkanlah zakat) sebagian dari hasil 
usahamuyangbaik-baik ... ". (QS. Al-Baqarah [2]: 267) 

2. Ayat yang menjelaskan bahwa penerimaan zakat hanya 8 (delapan) asnaf 
(kelompok) adalah: 

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, 
pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekan) 
budak, orang yang berhutang, untuk jalan (1.llah, dan orang yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapanyangdiwajibkan Allah; dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana ". (QS. At-Taubah [9]: 60). 

3. Menurut hukm Islam, Keputusan Ulil Amri (pemerintah) wajib ditaati oleh 
umat Islam. Selama tidak memerintahkan kemaksiatan yang nyata, tennask 
jika pemerintah menetapkan pungutan infak dan sedekat untuk kemaslahatan 
umat. Mengenai hal ini Allah berfinnan antara lain: 

"Hai orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di 
antarakamu ... " (QS. An-Nisa [4]: 5) 

Sejumlah hadist pun menjelaskan yang sama, Demikian pula kaidah Fiqh. 



6. PE1\1BERIAN ZAKAT UNTUK BEASISWA 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah: 

l\lemperhatikan: 

1 . Penjelasan :Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prod. DR. Ing. 
\Vardiman Djojonegoro dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. 
Hasan Basri pada hari Karn is tanggal 25 J anuari 1996. 

2. Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Februari 1996. 

l\lengingat: 

1. Al-Qur'an dan Sunnah Rasullah SAW. 

2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Program Kerja Majelis 
Ularna Indonesia 1995 2000. 

Dengan bertawaqal kepada Allah SWT 

l\ 1El\1UTUSKAN 

l\lenetapkan: 

Fatwa l\faielis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk beasiswa 
sebagaim~a terlampirpada Surat Keputusan Fatwa ini. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 29 Ramadhan 1416H 

I 9 Februari 1996 M 

DE\\"A~ PDlPINA.i~ l\1USYAWARAH NASIONAL II 
~L..\JELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua lJ mum~ Sekretaris, 

Ttd. Ttd. 

K.H. HAS.-\:\ BASRI DRS. H.A. NAZRI AD LANI 



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN FATWA MAJELIS 
ULAMA INDONESIA 
Ten tang 
Nomor 

Pemberian Zakat Untuk Beasiswa 
Kep.-120/MUl/II/1996 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa 
pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 14 l 6Hijriah, bertepatan dengan tanggal 
IO Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 
Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis 
U lama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk 
beasiswa, yaitu : 

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya 
pemberian beasiswa. 

Sehubungan dengan masalah terse but Si dang merumuskan sebagai berikut: 

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk 
beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam asnaf sabilillah, yaitu 
bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah 
ayat 60 dengan alasan bahwa pengertianfi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh 
dari beberapa mazhabdan ulama tafsir adalahnya "lafaznya umum". Oleh karena 
itu, berlakulah qaidah usuliyah : 

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar I mahasiswa I sarjana muslim, 
penerima zakat beasiswa, hendaknya : 

Berprestasi akademik. 
Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu. 
Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. 

KetuaUmum, 

Ttd. 

K.H. Hasan Basri 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 29 Ramadhan l 4 l 6H 

19 F ebruari 1996 M 

Ketua Komisi Fatwa, 

Ttd. 

Prof. K.H.Ibrahim Hosen,LML 

® 



7. PENENTUAN AWAL l~Al\1ADllAN, AWAL SYA\VAL I 
IDUL FITH.I DAN AWAL ZULlll.J.JAll/IDLIL ADHA 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II Tahun 
1980. 

MEMUTUSKAN 

~lemfatwakan: 

l. Mengenai penetapan awal Ramadhan dan Awai Syawal I ldul Fitri di 
kalangan fuqaha' terdapat dua aliran, yaitu pertama aliran yang berpegang 
pada matla (tempat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari). Aliran ini 
ditokohi oleh Imam Syafi'I dan kedua aliran yang tidak perpegang ada matla' 
Uumhur fuqaha). 

Untuk mewujudkan ukhuwwah Islamiyah, Komisi Fatwa MUI mengambil 
kesimpulan agar dalam penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal I Idul 
Fitri berpedoman pada pendapat jumhur, sehingga rakyat yang terjadi di 
suatu negara Islam dapat diberlakukan secara internasional (berlaku bagi 
negara-negara Islam yang lain). Hal ini memerlukan kesempatan untuk 
membentuk lembaga yang berstatus sebagai "Qadi Jnternasional" yang 
dipatuhi oleh seluruh negara-negara Islam. Se be I um itu, berlakulah ketetapan 
pemerintah masing-masing. 

2. Berbeda dengan masalah penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal I ldul 
Fitri ialah masalah penetapan awal bulan Zulhijjah/Idul Adha. Dalam hal ini 
berlaku dengan matla' masing-masing negara. Dalam hal ini ulama telah 
konsesus. Dengan demikian, Indonesia dalam melakukan shalat Idul Adha 
tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda matla'nya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal 

KOMIS! FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

Ttd. Ttd. 

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



8. IBADAH HAJI HANY A SEKALI SEUMUR HIDUP 

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Bulan Jumadil Awwal 1404 
H/Maret 1984 merekomendasikan tentang kewajiban Ibadah Haji sebagai berikut 

Umat Islam hendaknya memahami betapa besar dan Iuas masalah yang 
dihadapi oleh pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah RI dalam usaha melayani 
dan menyediakan kemudahan bagi kepentinganjamaah haji yangjumlahnya tiap 
tahun semakin besar yang harus dilaani dalam waktu yang bersamaan dan dalam 
lingkungan alimah yang sangat terbatas. 

Oleh karena ih1 Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada Ummat 
Isalam Indonesia yang sudah melaksanakan haji untuk: 

1. Menghayati bahwa ibadah haji ihl diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan 
dengan syarat istitha'ah dalam arti yang luas. 

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

3. Kepada umat Islam yang sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji akan 
lebih bermanfaat bila dana yang tersedia ihl, disalurkan unhlk amal/jariyah 
yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umum, disimpan mendapat mendapat 
pahala yang terus mengalir bagi yang melaksanakannya. 

Jakarta, 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

Ttd. Ttd. 

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

@ 



9. ISTITA'AH DALA!\1 l\IELAKS:\NAKAN IBADAH HAJI 

Komisi Fatwa Majclis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal "2 
Februari 1979, setelah: 

l\1embaca: 

Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 
Departemen Agama RI. tanggal 17 Januari 1979, No. H/l 1511979, hal 
pennohonan fatwa tentang istitha'ah dalam melakukan ibadah haji. 

1\lEI\IUTUSKAN : 

l\1emfatwakan : 

I. Bahwa Keputusan Musyawarah Alim Ulama yang akan diadakan pada tahun 
1975 tentang "Istita'ah yang selengkapnya berbunyi: 

"Orang Islam dianggap mampu (lstita'ah) melaksanakan ibadah haji, apabila 
jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkian ia untuk menuaikan 
tanpa melantarkan kewajiban terhadap keluarga," dianggap telah cukup 
memadai. 

2. Jika terdapat calonjemaah haji yang dalam pelaksanaan Istitha'ah mengalami 
kejanggalan-kejanggalan, adalah dikarenakan yang bersangkutan kurang 
memperhatikan bunyi clan isi (arti) istitha'ah itu. 

3. Perlu adanya penerangan yang seksama, guna menjelaskan pelaksanaan 
Isti'tiah, kesehatan, pokok-pokok manasik haji dan lain-lain yang dianggap 
sangat perlu bagi calonjemaah haji. 

4. Jika calon jemaah haji diharuskan berusia, menguasai bahasa Arab dan 
menguasai sepenuhnya manasik haji, akan timbul anggapan bahwa 
Pemerintah mempersukar pelaksanaan haji. 

5. Banyak jemaah haji Indonesia setiap tahun meskipun belum seimbang 
denganjumlah penduduk (140 jutajiwa) berarti menunjukkan besarnya umat 
Islam Indonesia. 

6. Memang jemaah haji Indonesia sebagian besar terdiri dari masyarakat 



kampung dan pedesaan yang sangat kurang/buta pengalaman. Jika diantara 
mereka terdapat sekedar ketidak wajaran, kejanggalan adalah merupakan hal 
yang lumrah dan tidak perlu dibesar-besarkan, malah hendaknya 
ditingkatkan bimbingannnya. 

7. Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan 
tidak membiasakan menyimpannya berupa uang, akan tetapi berupa barang 
(sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan 
yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting, asal 
mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah 
keluarga. 

8. Siapa yang akan menilai tentang baik tidaknya pelaksanaannya haji 
Indonesia harus mengingat segala pertimbangan sebagaimana tersebut di 
at as. 

9. Bagaimanapun keadaannya, masyarakat bangsa Indonesia perlu ditingkatkan 
dalam segala hal. 

Jakarta: 4RabiulAwwal 1399 H 
2 Februari 1979M. 

KOMISI FATWA 
Mengetahui I Menyetujui MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum, Ketua, 

Ttd. Ttd. 

PROF. DR. HAMKA K.H. M. SYUKURI GHOZALI 



10. l\1IQAT HAJI DAN UMRAH (I) 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Ciawi pada 
tanggal 12 Jumadil Awwal 1400 H/29Maret 1980 M, setelah: 

l\1embaca: 

Surat Departemen Agama Dirjen Bimas Islam No. :D-l l/bd/1950, tanggal 8 
Maret 1950. 

Menimbang: 

1. Miqat bagi Jama'ah Haji yang datang dari Indonesia adalah masalah ijtihad 
karena mereka datang tidak melalui salah satu dari miqat yang ditentukan 
Rasulullah SAW. 

2. Pendapat Mujtahdin tentang masalah miqat antara lain adalah sebagai 
berikut: 

a. Ibnu Hajar pengarang Kitab "Tuhfah" memfatwakan bahwa Jama'ah Haji 
yang datang dari arah Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jeddah 
karena jarak Jeddah-Mekkah sama dengan jarak Yalamlam-Mekkah. An 
Naswyili Mufti Mekkah dan lain-lain sepakat dengan lbnu Hajar (l'anah 
At'Tabilin, II, h. 303 ). 

b. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jama'ah haji yang melakukan dua 
miqat memenuhi ihramnya dari miqat kedua tanpa membayar dam 
(Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah, hal.640). 

c. Menurut Ibnu Hazm, jemaah haji yang tidak melalui salah satu miqat 
boleh ihram darimana dia suka, baik di darat maupun di laut 
(Fiqh as-Sunnah, I, hal. 65 8). 

MEMUTUSKAN 

Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan 
Ulama-Ulama terkemuka Kerajaan Saudi Arabia di Taif No.:73 tanggal 21 
Syawal 1399 H, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai 
berikut: 

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

® 



dari Jeddah, tanpa waj ib membayar dam. 

2. Jamaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan lebih dahulu ke 
Madinah akan memulai ihramnya dari Zulhalaifah (Bir Ali). 

Ketua, 

Ttd. 

Jakarta: 12 Jumadil Awai 1400 H 
29 Maret 1980 M. 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

Ttd. 

K.H. M. SYUKURI GHOZALI H. MUSYTARI YUSUF, LA 



11. MIQAT HAJI/UMRAH (II) 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta tanggal 
I 7 dan 19 Zulqa'idah 140l/16 September 1981, setelah : 

Membaca: 

1. Surat Direktorat Pembinaan Haji, Direktorat Jenderal Simas Islam dan 
Urusan Haji, Departemen Agama RI No.D.V/2/418211981, tanggal 10 
September 1981. 

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Miqat Haji/Umrah tanggal 12 
Jumadil Awai 1400 H/29 Maret 1980 M. 

Memperhatikan: 

I. Fotokopy teleks Atase Haji KBRI Jeddah tersebut, memberi penjelasan 
mengenai Pelabuhan Udara "King Abdul Aziz" sebagai berikut: 

AA. LETAKNYA DI ARAU UTARA KE JALAN MADINAH KMA 
TIDAK DI ANTARA KOTA JEDDAH DENGAN MEKKAH 
TTK. 

BB. JARAK1'\TYA32 KMTTK. 

CC. TIDAK SEDIKIT PUN MENGURANGI JARAK ANTARA 
JEDD AH MEKKAH TIEKBHS. 

2. Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 September 1981 antara Direktur 
Pembinaan Haji Indonesia (Ors. H. Husein Segaf, MA) dengan Staf Atase 
Haji Jeddah (Marian) menegaskan bahwa jarak antara Pelabuhan Udara 
"King Abdul Aziz" dengan Mekkah adalah Paling kurang 85 Km. 

Menimbang: 

1. Digunakan Pelabuhan Udara, "King Abdul Aziz" oleh Jama'ah Haji dari 
Indonesia sebagai pengganti Pelabuhan Udara Jeddah mendorong untuk 
meninjau kembali fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut di atas. 

2. Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 September 1981 antara direktur 



Pembinaan Haji Jeddah (Drs. H. Husein Segaf MA) dengan Staf Atase Haji 
Jeddah (Marian) menegaskan bahwa jarak antara pelabuhan Udara "King 
Abdul Aziz" dengan Mekkah adalah 85 km dapat dijadikan pegangan. 

Mengingat: 

Bab II Pasal 4 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia tentang Tugas 
Pokok Majelis Ulama Indonesia. 

MEMUTUSKAN 

1. Tidak mengubah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Jumadil Awai 
1400 H/29 Maret 1980 M ten tang Sahnya J eddah sebagai Miqat. 

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

3. Boleh melakukan Ihram sebelum Miqat. Bagi yang melakuka Ihram dari 
Indonesia hendaknya memelihara kesehatan dan menjauhi larangan-larangan 
Ihram. 

Jakarta: 20 Zullqai'dah 1404 H 
19 September 1981 M. 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

Ttd. Ttd. 

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



12. MIQAT MAKANI 

Komisi Fatwa Maj el is Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya hari Sabtu, 4 
Mei 1996, setelah: 

l\1embaca: 

1. Surat dari Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI 
No.D/Hj.00/2246/1996, tanggal 26 April 1996 tentang usul perbaikan Fatwa 
MUI tentang ketentuan Miqat Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia. 

2. Surat dari H.H. Syukron Mak.mun tentang pendapat tertulis kepada Sidang 
Komisi yang berkenaan dengan masalah Miqat Makani terse but. 

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

l\1emperhatikan : 

Pendapat, saran dan uraian yang disampaikan oleh para peserta sidang dalam 
pembahasan masalah terse but. 

Berpendapat: 

1. Karena Jama'ah Haji Indonesia yang akan langsung ke Mekkah tidak melalui 
salah satu dari Miqat Makani yang telah ditentukan Rasulullah, Komisi 
berpendapat bahwa masalah Miqat bagi mereka termasuk masalah 
ijtihadiyah. 

2. Mengukuhkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa tanggal 12 Jumadil Ula 1400 
H/29 Maret 1980 tentang Miqat Makani bagi Jama'ah Haji Indonesia, yaitu 
Bandara Jenddah (King Abdul Aziz) bagi yang langsung ke Mekkah dan Bir 
Ali bagi yang lebih dahulu ke Madinah. 

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

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



b. Penggunaan mawaqit mansusah ( ~_, .• ,..: •. h.=-_.:;~' ) dengan teori 
muhazah ( a.; \-,l\ ) menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan 
miqat adalah masalah ijtihadi. 

Ketua, 

Ttd. 
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13. MABIT DI MUZDALIFAH 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 
2 Rabi'ul Awwal 1402 H yang bertepatan degan tanggal 29 Desember 1981 M, 
setelah: 

Membaca: 

Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. 

Memperhatikan: 

1. Hadits Nabi dari Abdullah Maula Asma' 

Artinya; 
"Balnva ia tiba di Muzdalifah, maka ia sembahyang, kemudian ia bertanya, 
wahai anakku apakah sudah terbenam bu/an (bu/an pada ma/am JO 
Zulhijjah)? Aku menjawab : be/um, maka ia sembahyang lagi, kemudian ia 
menanyakan lagi, wahai anakku, sudah terbenam bulan, akujawab sud ah. 

Ia berkata : Mari berangkat, maka bertolaklah kami dari Muzdalifah 
sehingga kami melempar Jamrah Akabah, kemudian ia kembali dan 
sembahyang Subuh di tempatnya, maka aku katakan kepadanya : Jni kita 
sudah mendahului berangkat dari Muzdalifah. la menjawah : wahai anakku, 
bahwa Rasulullah SAW mengizinkan bagi wanita-wanit. 

2. Syarahal-Muhazzab,karyalmamNawasi,Juzl,hal 138 139. 

"Dan ini yang kami sebut wajib membayar dam bagi yang meninggalkan 
Ma bit di Muzdalifah adalah orang yang meninggalkannya dengan tidak ada 
keuzuran." 

3. Syarah al-Muhazzab,juz. 8. Hal 105 dan Nail al-Autar,juz 5hal. 66, Riwayat 
Abu Daud, Turmizi, lbnu Maj ah dan lain-lainnya. 

Dari Urwah bin Madris bin Aus A tho 'ir ashabi berkata : Aku da(angi 
Rasulullah SAW di Muzdalifah ketika beliau keluar sembahyang maka afo 
berkata : wahai Rasulullah aku datang dari Gunung Tha 'yi aku lelah dari 



pe1jalanan dan lemah badanku, demi Allah aku tidak meninggalkan dari 
sebuah gunung kecuali aku berhenti pad an ya. Apakah sah hajiku? 

Berkata Rasulullah SAW: barang siapa menghadiri shalat kami (Subuh) ini 
dan wukuf bersama keluarga kami hingga kami berangkat dari sini, dan ia 
sudah wukuf di Arafah sebelum itu ma/am atau siang maka sempurnalah 
hajinya dan selesailah ibadahnya. 

Menimbang: 

Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji setiap tahun, memandang 
perlu melakukan pembahasan dalam masalah mabit di Mu'zdalifah. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

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

Jakarta: 2 Rabi'ul Awal 1402 H 
29 Desember 1981 M. 
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14. MABIT DI MINA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 
2 Rabi'ul AW\val 1402 H yang bertepatan degan tanggal 29 Desernber 1981 M, 
setelah: 

Membaca: 

Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. 

.l\1emperhatikan : 

1. Syarah al-Muhazzab, Juz 8 hal. 188 dan Nail al-AutaJ; Juz 5 hal.91: 

"Dari Jbnu Umar : Bahwa Abbas bin Abdul Muthalib mohon izin dari 
Rasu/ullah SAW untuk dapat henna/am di Mekkah pad a seluruh ma/am 
Mina, karena ia melayani air bagi jemaah haji, maka Na bi SAW 
memperkenankam1ya ". 

2. Nail al-Autar,juz 5 hal. 92, dan Syarah al-Muhazzab Juz 8 hal. 188. 

"Dari As him bin Ady : Bahwasannya Rasulullah SAW memudahkan bagi 
pengembala unta dapat bermalam di luar Mina, mereka melontar esok 
harinya dan berikutnya untuk dua hari dan kemudian mereka melon tar pada 
hari Najar". 

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

"Dan termasuk dalam golongan orang-orang yang udzur ialah orang yang 
takut hilang hartanya kalau ia meningap di Mina, atau ia tahuk bahaya 
dirinya, atau ia saldt yang sukar baginya menginap di Mina, a tau ada orang 
yang sakit yang harus ia mengurusinya, atau ia mencari budak yang hilang, 
atau ia sibuk dengan urusan lain yang ia khawatir tidak akan terkejar lagi 
kalau ia mabit di Mina, maka di sini ada dua pendapat. Yang Sahih 
diperbolehkan bagi mereka tersebut di atas meninggalkan ma bit di Mina dan 
tidak diwajibkan membayar sesuatu ". 

Menimbang: 

Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji setiap tahun, memandang 
perlu melakukan pembahasan dalam masalah mabit di Mina. 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan: 

Mab it di Mina hukumnya waj ib, kecuali orang yang mend a pat udzur. 
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15. PIL ANTI HAID 

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah 
n1engambil keputusan: 

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

2. Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa 
Ramadhan seblum penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi wanit yang 
sukar menqada puasanya pada hari lain, hukumnya mu bah. 

3. Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya 
tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada 
pelanggaran hukum agama, hukumnya haram. 

Ketua, 

Ttd. 
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16. QIRA'AT SAB'AH 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal 17 
Jumadil Awai 1403 H, bertepatan dengan tanggal 2 Maret 1983, setelah: 

Membaca: 

Surat dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tingkat Nasional 
No.: 53/LPTQ-NAS/Il/'83 tanggal 5 Februari 1983 tentang Qira'at Sab'ah. 

Memperhatikan : 

1. Pendapat-pendapat yang berkembang dari peserta sidang : 

2. Keputusan Muktamar Majma'ul Buh us yang berlansung di Kairo (terlampir). 

Menimbang: 

1. Bahwa Qira'at Sab'ah adalah suatu ilmu sebagai halnya Ilmu Tajwid yang 
boleh karenya perlu dikembangan di Indonesia ini termasuk dalam tujuan 
dari pengembangan Tilawatil Qur'an yang menjadi tugas LPTQ. 

2. Bahwa LPTQ selaku lembaga pendorong pemuda-pemudi Islam dalam 
meningkatkan Ilmu pengetahuan tentang pembacaan Al-Qur'an dipandang 
perlu menyambut dan melaksanakan keputusan Muktamar Majma'ul Buhus 
terse but. 

Memutuskan : 

MENETAPKAN 

1. Qira'at Sab'ah adalah sebagian ilmu dari Ulum al-Qur'an yang wajib 
diperkembangkan dan dipertahankan eksistensinya. 

® 



2. Membaca Qira'at Sab'ah Tujuh dilakukan pada tempat-tempat yang wajar 
oleh pembaca yang berijazah (yang berlajar dari ahli Qira'at). 

Ketua, 

Ttd. 
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Lampiran: 



17. PENULISAN AL-QURAN DENGAN SELAIN 
HURUFARAB 

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama 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 
hujjah dan dalil berkesimpulan dan memberi fatwa mengenai hal tersebut sebagai 
beriln1t: 

1. Penulisan Kitab Suci Al-Qur'an dengan huruf selain hurnf Arab ada yang 
mengharamkan (melarang) dan ada pula yang men-jawz-kan 
(membolehkan). 

2. Dengan huruf apapun kitab suci Al-Qur'an itu ditulis pembacaannya wajib 
dengan bacaan Arabiyah Fasihah mujawwadah. 

3. Penulisan Kitab Suci Al-Qur'an dengan huruf selain hurnf Arab berarti 
membuka jalan ke arah mempelajari bacaan Al-Qur'an melalui jalan yang 
tidak langsung dan mudah keliru bacaannya. 

4. Penulisan kitan suci Al-Qur'an dengan huruf selain Arab, karena mengikuti 
pendapat yang membolehkan dan dianggap sangat perlu, harus dibatasi 
sekedar hajat dan ditulis di samping huruf Arab aslinya. 

Demikian fatwa yang diputuskan dalam sidang tersebut. 

Ketua, 
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Lampiran 



18. DO'A DAF'UL BALA 

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilengkapi dengan Ketua
Ketua dan Sekretaris Maj el is Ulama Indonesia tanggal 11 Juli 1979, setelah: 

Memperhatikan : 

Pendapat-pendapat dari peserta sidang mengenai kondisi dan situasi ummat Islam 
dan bangsa Indonesia dewasa ini, dimana sering ditimpa musibah yang 
mengerikan, 

MEMUTUSKAN 

Memfatwakan dan menganjurkan kepada Umat Islam di Indonesia untuk 
Mengadakan do'a "Daful Bala" pada bu/an suci Ramadhan tahun ini, yang 
dibaca selesai shalat lima waktu dan pada akhir Qunut shalat witir, pertengahan 
kedua bu Ian Ramadhan dengan membaca doa seperti terlampir bersama ini. 

Jakarta, 11Juli1979 
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19. KEPELOPORAN PEJABAT DALAM MELAKSANAKAN 
IBADAH 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 
Oktober 1975, 1Nopember1975, 4 Nopember 1975, 26 Januari 1976 dan tanggal 
8 Februari 1976 membahas pelbagai masalah antara lain mengenai "Anjuran 
kepada Pejabat-Pejabat Pemerintah agar mempelopori kegiatan peribadatan" 
setelah: 

Membaca: 

1. Anjuran Presiden dan Menteri Agama supaya pada Pej abat Giat mempelopori 
kegiatan peribadatan dan sambutan masyarakat. 

2. Berita-berita kegiatan pembesar-pembesar di pusat dan daerah di bidang 
terse but. 

Menelaah dan Membahas: 

Dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menganjurkan supaya para pembesar 
negara (Umara) dan pemimpin masyarakat (ZU'ama) giat menganjurkan dan 
mempelopori kegiatan peribadatan di kalangan bawahannya khususnya dan 
rakyat umumnya disertai suri tauladan dari pembesar-pembesar dan pemimpin
pemimpin itu sendiri. 

Menimbang: 

1. Bahwa pembangunan tidak cukup di bidang materil saja tetapi meliputi 
bahkan didasari oleh pembangunanjiwa, hati nurani dan budi pekerti luhur. 

2. Bahwa pembesar dan pemimpin senantias dijadikan ukuran dan tauladan oleh 
bawahannyadanrakyatbanyak 

3. Bahwa sukses dan tidaknya pembangunan bergantung pada moral dan akhlaq 
pejabat dan bawahannya, terutama kesungguhan, kejujuran, dan 
kedisiplinan. 

4. Bahwa moral dan mental yang demikian hanya dapat berbekalkan (stabil dan 
konstan) bila disamping takut kepada hukum negara, juga berdasarkan takut 
dan taqwa kepada Allah SWT. 

GD 



5. Bahwa jika taqwa dan taat itu tumbuh dengan mendalam seperti di dalam 
beribadat, terutama sembahyang yang lima waktu, dengan memahami serta 
meresapkan arti bacaannya. 

6. Segala ibadat yang diajarkan agama Islam adalah membersihkan hati, 
menenangkan dan menentram jiwa, menghaluskan budi, yang semuanya 
akan mempunyai efek dalam tingkah dan Iaku sehari-hari dalam memimpin 
jawatan, perusahaan rakyat seumumnya. 

7. Bahwa basil dari ibadat itu adalah memperkuat kepribadian, memperbesar 
jiwa, memperbesar wibawa, merapatkan dan memesrakan hubungan atasan 
dan bawahan, memperkokoh disiplin dan menimbulkan lebih besar simpati 
dan penghargaan terhadap atasan, sehingga kerja lancar, harta umat dan 
negara terpelihara, pembangunan sukses dan ketahanan nasional makin 
kokoh. 

Mengingat: 

I. Dalil yang menganjurkan pejabat mempelopori peribadatan. 

a. Firman Allah 

"Dan hendaklah sebagian kamu menjadi umat yang mengajak kepada 
kebajikan dan memerintahkan berbuat baik dan melarang menge1jaka11 
munkar (kejahatan). Dan mereka itulah yang mendapat palzala 
(kemenangan dunia akhirat). "(QS. Ali Imran [3]: 104) 

b. Firman Allah: 

® 

"Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
nasihat yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui yang sesat 
darijalan-Nya dan sangat mengetahui orang yang mendapat petunjuk". 
(QS. An-Nahl [16]: 125). 



c. Firman Allah : 

'<'.~ 9 ~,., .......... ,•.J'"(~ ,,. ;.f ""'!/4 ..... ~.J ,., ,., .,,,:,.,_..... •. 'If "<:"- _,_,,~ ~ .,,,/. ..... ...-;:-
~-~ ~\~~~~\\.;~~~ .,. 'ifD~&.!~'~'~~->\-;~\:;,\.; 

...........: '..!._,, ....... 
(.\"\O ~J;~') - ..__:_,_,; 4_.> 

"Maka tatkala mereka lupa yang diperintahkan-Nya, kami selamatkan 
orang-orang yang melarang berbuat kejahatan dan Kami siksa orang
orang yang berbuat zalim dengan siksa yang sangat pedih disebabkan 
kefasikan (kejahatan) mereka. "(QS. Al-A'raf[7]: 165). 

d. Firman Allah : 

"Dan takutlah kamu akan bahaya fitnah yang tidak menimpa hanya 
kepada orang-orang yang bersalah saja. Dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Dahsyat siksa-Nya ". (QS. An-Anfal [8] : 25) 

e. Firman Allah: 

"!tu (kepemimpinan, pangkat, kedudukan dan kepandaian) adalah 
karunia Allah, la berikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan 
Allah mempunyai karuniayangbesar". (QS. Al-Jumu'ah [62]: 4) 

f. Firman Allah : 

"(Allah) memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
barang siapa diberikan hikmah maka kepadanya (pada hakikatnya) 
diberikan kebajikan yang banyak, dan tidak menyadarinya kecuali orang 
yang mempunyai aka!". (QS. Al-Baqarah [2]: 269) 

g. Sabda Rasululllah : 

® 



"Kamu semuanya pemimpin (di tempat dan bidangnya masing-masing) 
dan semua kamu akan diminta pertangung jawabannya. Dan Imam 
(penguasa) itu pemimpin dan akan diminta pertangungjawabannya" 
(Hadist riwayat Bukhari dan Muslim). 

h. Diriwayatkan dari Abu Bakar as-Shiddiq ra. Bahwa ia berkata kepada 
para pembesar sahabat: "Wahai orang orang beriman! Kamu membaca 
ayat Al-Qur'an ini: 

"Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu! Tidak menyusahkan 
kamu orang-orang yang sesat apabila kamu mendapat petunjuk (seakan
akan pemimpin tidak menjadi salah apabila ia pasif asal ia sendiri 
mendapat hidayatl petunjuk)." Selanjutnya Abu Bakar berkata : Bahwa 
aku telah mendengar langsung Rasulullah bersabda: 

"Bahwa manusia (pemimpin-pemimpin) apabila mereka melihat seorang 
zalim (melakukan kejahatan) /alu mereka tidak mengambil tindakan 
menghentikannya maka dekatlah Allah meratakan siksa dari sisi-Nya ". 
(Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tarmizi dan ia katakan hadist 
ini Hasan dan Sahih). 

1. Hadist Rasulullah: 

"Kewajiban atas seorang Muslim mendengar dan menaati perintah 
(pemimpin/penguasanya), yang ia suka dan benci, kecuali perintah 
berbuat maksiat makajangan didengar dan ditaatinya. " 
(Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim). 



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

"Barang siapa beramal saleh dari golongan laki-laki atau perempuan 
maka Kami berikan kepadanya kemakmuran hidup yang baik dan 
sesungguhnya nan ti Kami balas dengan balasan yang lebih baik daripada 
amalnya ". (QS. An-Nahl [16]: 97). 

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

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

MEMUTUSKAN 

l. Mensyukuri dan menghargai kegiatan pembesar-pembesar negara yang 
sudah ada di bidang terse but. 

2. Menganjurkan kepada para pembesar negara, pejabat Pemerintah, dan 
pemimpin-pemimpin umumnya agar lebih giat mempelopori kegiatan
kegiatan peribadatan dengan cara-cara antara lain : 

a. Mengadakan pengajian-pengajian I kursus-kursus agama untuk pribadi, 
dengan kolega di kantor, dengan keluarga di rumah, se_rta 
pengajian/ceramah agama buat seluruh pegawai karyawan di kantor. 

b. Dimana mungkin mengadakan sembahyang Jum'at di kantor dan upacara
upacara Hari Besar Islam, menyembelih kurban, dan mengumpulkan 
zakat harta/fitrah oleh panitia panitia di bawah bimbingan dan 
pengawasannya. 

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

d. Mengumpulkan buku-buku ten tang is lam dan Bahasa Indonesia dan asing 



karangan ulama-ulama dan sarjana-sarjana intelektual Islam, untuk 
perpustakaan kantor dan perpustakaan rumah. 

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

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

Walahamdulillahi Rabbil'Alamin. 
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KEPUTUSAN FATWA 
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor : 5/MUNAS VI/MUl/2000 

ten tang 

PELAKSANAAN SALAT JUM'AT 2 (DUA) GELOMBANG 

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 
tanggal 23-27 Rabiul Akhir 1421 H/25-28 Juli 2000 M dan membahas tentang 
Pelaksanaan SalatJum'at2 (dua) gelombang, setelah: 

Menimbang 

Memperhatikan 

Mengingat 

a. Bahwa terdapat sejumlah industri yang sistem 
operasionalnya bersifat nonstop 24 jam, tanpa henti, 
serta harus ditangani secara langsung dan terus 
menerus; dan j ika operasionalnya dihentikan beberapa 
saat saja, a tau tidak ditangani ( ditunggu) secara 
langsung, mesin industri menjadi rusak yang pada 
akhin1ya timbul kerugian besar dan para pekerja 
kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber 
ma'isyahnya; 

b. Bahwa dengan sifat industri seperti itu, muslim yang 
bekerja di industri tersebut tidak dapat melaksanakan 
shalat Jum'at kecuali jika dilakukan dengan dua 
gelombang, sehingga mereka bertanya-tanya tentang 
status hukumnya; 

c. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk 
menetapkan fatwa ten tang hukum dimaksud. 

1. Bekerja pada suatu industri sebagaimana dimaksud 
pada konsideran "menimbang" huruf a merupakan 
salah satu 'uzur syar'I yang membolehkan untuk tidak 
melakukan salat Jum'at. 

2. Pendapat dan saran peserta sidang. 

1. Shalat Jum'at adalah salah satu ibadah dalam Islam 
yang hukumnyafardu 'ain, berdasarkan sejumlah dalil, 
antara lain : 



a. Firman Allah SWT: 

"Hai orang yang beriman! Apabila sudah 
diserukan untuk menunaikan salat pada hari 
Jum 'at, segeralah m en gin g at A 11 ah d an 
tinggalkanlahjual beli; itu akan I e b i h b a i k 
bagimujika kamu tahu ". (QS. Al-Jumu'ah [62}: 9) 

b. Hadist Riwayat Imam Muslim dan 'Abdullah ibn 
Mas'ud r.a. : 

"Nabi saw berkata kepada kaum yang 
meninggalkan salat Jum 'at : 'Saya sudah berinat 
untuk memerintahkan seorang laki-laki agar 
menjadi imam salat, kemudian saya akan 
membakar rumah orang-orang yang 
meninggalkan salat Jum 'at". 

c. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn 
Umar dan Abu Hurairah, bahwa mendengar 
Rasulullah berkata, di atas mimbar kayunya : 

"Hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan 
salat Jum 'at, atau Allah akan mengunci hati 



mereka, kemudian mereka menjadi orang yang 
lupa." 

2. Sebagai suatu ibadah, bentuk maupun tatacara 
pelaksanaan salat Jum'at harus mengikuti segala 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam 
(Syari'ah) serta dipraktik.kan oleh Rasulullah. Kaidah 
Fiqh menegaskan : 

"Su a tu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyari'atkan 
oleh Allah." 

"Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif 
(mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah 
ditetapkan oleh Syari'ah). Karena itu, tidak 
dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan 
peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah dalam 
Kitab-Nya dan melalui penjelasan Rasul-Nya, 
Muhammad SAW. Hal ini karena ibadah adalah hak 
murni Allah yang la tuntut dari hamba-Nya 
berdasarkan sifat rububiyahNya terhadap mereka. 
Tata cara, sifat, dan ber-taqarrub (melakukan 
pendekatan diri kepada Allah) dengan ibadah hanya 
boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan 
dan diizinkan-Nya. Ia berfirman : "Apakah mereka 



mempunyai sekutu-sekutu (selain Allah) yang 
mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak 
diizinkan Allah? ... " (QS. Ass-Syura [42}: 21) ". 

"Jbadat itu didasarkan pada tauqif dan ittiba' 
(mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi), bukan 
pada hawa nafsu dan ibtida' (ciptaan sendiri). 
Ditegaskan dalam Sah;h Bukhari Muslim, dari 'A 'isya, 
dari Nabi Saw, ia bersabda "Rarang siapa mengada
adakan dalam agama kita ini sesuatu yang bukan dari 
agama, maka ia ditolak". 

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



"Himbauan untuk melakukan salat Jum 'at dua kali di 
satu tempat dan pada waktu yang sama -- kecuali 
diselingi waktu untuk memberikan kesempatan kepada 
gel om-bang pertama keluar dan kedua masuk masjid -
- dalam dua kali be1jamaah dan dengan dua kali 
khutbah, be/um pernah dikenal, baik pada masa 
sekarang maupun pada masa lalu, juga tidak 
mempunyai sandaran (dasar) dalam syari'ah. Dengan 
demikian, ha/ ketiga ini dipandang sebagai tasyri' 
(penetapan hukum) sesuatu yang tidak diizinkan oleh 
Allah. " 

4. Pendapat sebagian ulama bahwa pelaksanaan shalat 
Jum'at lebih dari satu kali tidak dibenarkan. Pendapat 
terse but antara lain tercantum dalam kitab : 

a. Al-Hawasyi Al-Madaniyah 

"Imam (ketika tidak dapat meneruskan salatnya 
karena hadats, misalnya) tidak boleh meminta selain 
makmum untuk menggantikan posisinya, karena hal 
itu serupa dengan melaksanakan salat Jum'at 
sesudah salat Jum'at yang lain; dan hal itu dilarang 
(tidak dibenarkan)". 

b. Tanwir Al-Qulub 



Hingga ketika tiba hari Jum 'at, mereka 
(para sahabat) tidak melakukan salat Jum'at 
kecuali di masjid Nabi. Betapapun sangat senang 
untuk memberikan kemudahan kepada umatnya, 
Nabi tidak memberikan rukhsah (keringan) 
kepada mereka untuk melaksanakan Jum 'at di 
beberapa masjid, a tau ia melakukan salat Jum 'at 
bersama lagi, dan seterusnya, bagi mereka dapat 
hadir (untuk salat bersama Nabi); padahal, ha! itu 
lebih memudahkan mereka andai kata boleh. Para 
khalifah yang mulia pun mengikuti jejak Nabi 
tersebut. " 

5. Ulama Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'I 
dan Hambali) sependapat bahwa orang yang tidak 
dapat ikut melaksanakan shalat Jum'at hanya 
diwajibkan salat Zuhur, bukan salat Jum'at. Perbedaan 
pendapat hanya terjadi tentang manakah yang afdal 
salat Zuhur itu dilaksanakan dengan berjamaah atau 
tidak. Hal itu dikemukakan, a.I. oleh Al-Jaza'iri 
sebagai berikut : 



Menetapkan 

6. HaditsNabi SAW: 

"Jika aku memerintahkan kepadamu suatu hal, 
lakukanlah semampumu" (HR Bukhari dan Muslim). 

MEMUTUSKAN 

FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS 
ULAMA INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN 
SALAT JUM'ATDUA GELOMBONG: 

1. Pelaksanaan Salat Jum'at dua gelombang (lebih dari satu kali) 



di tempat yang sama pada waktu yang berbeda tidak 
ditemukan adanya tuntunan dan contoh dari Nabi, sahabat, 
maupun para ulama sa/af, walaupun terdapat uzur syar'i 
(alasan yang dibenarkan secara hukum). 

2. Orang Islam yang tidak dapat melaksanakan shalat Jum'at 
disebabkan "uzur syar'i, seperti kasus pada pokok masalah 
pada dasamya, hanya diwaj ibkan melaksanakan shalat Zuhur. 

3. Jika orang yang tidak dapat melaksanakan shalat Jum'at 
sebagaimana dimaksud pada angka 2 melakukan shalat 
Jum'at, maka salatnya adalah sah, sepanjang syarat-syarat Iain 
yang telah ditentukan terpenuhi. 

4. Menghimbau kepada semua pimpinan perusahaan/industri 
agar sedapat mungkin mengupayakan setiap pekerjaan yang 
muslim dapat menunaikan salat Jum'at sebagaimana 
mestinya. 

5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua 
pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 27 Rabi'ul Akhir 142 I H 

29 Juli 2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Pleno 

Ketua, Sekretaris, 

Ttd. Ttd. 

PROF. UMAR SHIHAB DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN 



KEPUTUSAN FATWA 
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

tentang 

2.1 HAJI BAGI NARAPIDANA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya, Sabtu, 27 Muharram 
1422 H./21 April 2001 M., setelah : 

MENIMBANG 

MENGINGAT 

a. bahwa kedudukan istitha 'ah ( ~1>L-~1 ) dalam 
ibadah haji sebagai syarat wajib adalah hal yang 
telah disepakati oleh seluruh ulama, namun 
mengenai kriterianya, ulama berbeda pendapat. 

b. bahwa umat Islam Indonesia, nampaknya, 
beranggapan bahwa setiap orang yang sudah 
memiliki sejumlah uang yang cukup untuk biaya 
pelaksanaan ibadah haji wajib melaksanakan haji 
pada saat itu, walaupun kondisi fisiknya tidak 
lagi memungkinkan sehingga meng-akibatkan 
resiko yang tidak kecil. 

c. bahwa atas dasar itu, Komisi Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang hukum pelaksanaan ibadah haji 
bagi narapidana untuk dijadikan pedoman oleh 
umat Islam umumnya dan pihak terkait lainnya. 

1. Firman Allah SWT: 

" ... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 
terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 
mengadakan perjalanan ke Baitullah .. " 
(QS. Ali Imran [3}: 97) 



MEMPERHATIKAN 

Ayat ini menyatakan bahwa ibdah haji hanya 
diwajibkan kepada orang yang telah sanggup 
mengadakan perjalanan untuk haji, yang lazim 
disebut dengan istie r'ah. Dengan arti bahwa 
is tie r'ah adalah syarat waj ib haji. 

2. Pendapat Iman Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal 
bahwa istierah hanya menyangkut kemampuan 
dalam bidang biaya (mrl); sehingga orang sakit 
yang tidak dapat melaksanakan haji sendiri tetapi 
ia mempunyai biaya untuk melaksanakan haji 
dipandang sudah memenuhi kriteria istie; ah. 
Oleh karena itu, ia wajib membiayai orang lain 
untuk menghajikannya (pendapat dan dalil-dalil 
yang dikemukakan oleh kedua oimam mazhab ini 
lihat lampiran 

3. Pendapat Imam Maliki bahwa kriteria istieiah 
hanya menyangkut kesehatan badan. 
Menurutnya, orang yang secara fisik tidak dapat 
melaksanakan haji sendiri tidak dipandang sudah 
memenuhi kriteria istie ,- ah, walaupun ia 
memiliki sejumlah harta yang cukup untuk 
membiayai orang lain untuk menghajikannya. 
Karena itu, ia belum berkewajiban menunai-kan 
haji, baik sendiri maupun dengan membiayai 
orang lain (pendapat dan dalil-dalil yang 
dikemukakan oleh imam mazhab ini lihat 
lampiran. 

4. Pendapat Abu Hanifah dan ulama mazhab Hanafi 
bahwa istie ,- ah pada dasarnya meliputi 
kemampuan dalam bidang biaya dan kesehatan 
badan (al-mrl wa al-badan) (pendapat dan dalil
dalil yang dikemukakan oleh Abu Hanifah lihat 
lampiran). 

I . Surat dari Dirj en 
2. Pendapat peserta Sidang Komisi Fatwa MUI. 
3. Surat Dewan Pimpinan MUI, nomor:, tanggal, 

yang dikirimkan kepada Dirjen, ten tang 
4. Maqalah Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A. 

Dengan persetujuan seluruh pada 6 Juni 1998, 



MENETAPKAN 

Ketua, 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG IBADAH HAJJ BAGI 
NARAPIDANA. 

a. Orang yang sudah mempunyai biaya untuk 
menunaikan ibadah haji, tetapi kondisi badannya 
tidak memungkinkan untuk melaksanakan 
ibadah haji sendiri, baik karena sudah terlalu tua 
maupun karena suatu penyakit, dipandang telah 
memenuhi syarat is tie rah. Karena itu, ia sudah 
kewaj i ban menunaikan haj i. 

b. Orang sebagaimana tersebut pada point a tidak 
dibolehkan melaksanakan haji sendiri tetapi ia 
wajib membiayai orang lain yang sudah 
menunaikan haj i untuk menghaj ikannya. 

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa ini disampaikan 
kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia 
untuk diketahui dan di-tanfiz-kan sebagaimana 
mes tin ya. 

Ditetapkan di: JAKARTA 
Pada tanggal : 26 April 2001 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML Drs. Hasanudin, M.Ag. 



KEPUTUSAN FATWA 
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

ten tang 

2.2 WAKAF UANG 

Komisi Fatwa Maj el is Ulama Indonesia setelah 

Menimbang : a. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian 
wakaf yang urn um diketahui, antara lain, adalah: 

yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa 
lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan 
hukum terhadap benda tesebut, 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, 
Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan ( 4 )); sehingga atas 
dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf 
uang (waqfal-nuqud, cash wakaf) adalah tidaksah; 

b. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) 
dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda 
lain; 



Mengingat 

c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh · 
masyarakat. 

1. Firman Allah SWT: 

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaijakan 
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan 
sebahagian hart a yang kamu cintai. Dan apa saja yang 
kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya "(QS. Ali lmron [3]: 92). 

2. Firman Allah SWT 

"Perumpamaan (najkah yang dikeluar-kan of eh) orang 
yang menajkahkan hartanya di jalan Allah adalah 
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah me/ipa( 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendakt 
Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) /agi Maha 
Mengetahui. 
Orang yang menajkahkan hartanya di }a/an 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 ha ti" (QS. al-Baqarah [2]: 
261-262). 

3. Hadis Nabis s.a.w.: 

"Dirilvayatkan dari A bu Hurairah 1:a. bahwa 
Rasulullah s.a. w. bersabda, "Apabila manusia 
meninggal dunia, terputuslah (pahala) ama/ 
perbuatannya kecuali dari tiga ha!, yaitu kecuali dari 
sedekahjariyah (wakaj), ilmu yang dimanfaatkan, atau 
anak shaleh yang mendoakannya" (l-I.R. Muslim, al
Tinnidzi, al-Nasa 'i, dan Abu Daud). 

4. Hadis Nabi s.a.w.: 



"Diriwayatkan dari lbnu Umar r.a. bahwa Umar bin al
Khaththab 1:a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; 
lalu ia datang kepada Nabi s.a. w. untuk meminta 
petunjuk mengenai tanah tersebut. la berkata, "Wahai 
Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang 
be/um pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku 
melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau 
(kepadaku) mengenainya?" Nabi s.a.w. menjawab: 
"Jika mau. kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan 
(hasil)-nya. " 
lbnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan 
tanah tersebut, (dengan menysaratkan) bahwa tanah itu 
tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. la 
menyedekahkan (hasil)-nya kepada fugara, kerabat, 
riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu 
sabil, dan tamu. Tidak berdosa alas orang yang 
mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu 
secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada 
orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak 
milik." 
Rawi berkata, "Saya menceritakan hadis tersebut 
kepada Jbnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta 'tstsilin 
ma/an (tanpa menyimpannya sebagai harta hak 
milik) '. "(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al
Nasa'i). 

5. Hadis Nabi s.a.w.: 



~emperhatikan 

Diriwayatkan dari lbnu Umar 1:a.; ia berkata, Umar r.a. 
berkata kepada Nabi s.a. w., "Saya mempunyai seratus 
saham (tanah, kebun) di Khaibst, brlum pernah saya 
mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi 
tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. " Nabi 
s.a. w. berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan 
buahnyapada sabilillah. "(H.R. al-Nasa'i). 

6. Jabirr.a. berkata: 

"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, hl. 
157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, 
[Beirut: Daral-Fikr, t.th' ,jus II, h. 376). 

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan 
dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar 
tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya 
disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su 'ud Muhanunad, 
Risa/ah fl Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn 
Hazm, 1997],h.20-21). 

2. Mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat 
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, 
[Damsyiq: Dar al-Fila, 1985], juz VIII, h. 162) 
membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai 
pengecualian, atas dasar Jstihsan bi al-' Urfi, 
berdasarkan atsar Abdullah bin Mas 'ud r.a: 

"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 al-Syafi'i: 

"Abu Tsyar 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,m h. 379). 

4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada 
hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002,. antara lain tentang 
perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurna-an 
(pengembangan) definisi wakaf yang telah umum 
diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara 
lain, riwayat dari lbnu Umar (lihat konsideran 
mengingat [adillah] nomor4 dan 3 di atas: 

y~~_,~t~\ 

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.Ill/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 
26 April 2002. 



~lenetapkan 

Pertama 

Kedua 

Ketua, 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG WAKAF UA~G 

I. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah 
wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, 
lembaga a tau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 

2. Tennasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat 
berharga. 

3. Wakafuang hukumnyajawaz (boleh) 

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan 
untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy 
( &J...,,,.... ) 

5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, 
tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. 

: Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuanjika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki 
dan disempumakan sebagaimana mes tin ya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 28 Shafar 1423H 

11 Mei2002M 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris 

K.H. :MA'RUF AMIN Drs. HASANUDIN, M.Ag. 



KEPUTUSAN FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 3 Tahun 2003 

tentang 

2.3 ZAKAT PENGHASILAN 

Majelis Ulama Indonesia setelah 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik 
penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau 
penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak 
rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, 
dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari 
pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh 
umat Islam Indonesia. 

b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang status 
hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan 
pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang 
memerlukannya. 

1. Firman Allah SWT: 

"Hai orang yang beriman! Najkahkanlah sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu .... "(QS. al
Baqarah [2]: 267). 



" Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka 
nafkahnya. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan' ... " 
(QS. al-Baqarah [2]: 219). 

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan 
mereka ... " (QS. al-Taubah [9]: 103 ). 

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain: 

"Diriwayatkan secara marfu' hadis Ibn Umar, dari Nabi 
s.a.w., beliau berkata1 'Tidak ada zakat pada harta 
sampai berputar satu tahun'." (HR.) 

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



Memperhatikan 

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

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: 
'Sedekah hanyalah dikeluarkan dari 
kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada 
tanah bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) 
dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu" (HR. 
Ahmad). 

1. PendapatDr. Yusufal-Qardhawi: 



Menetapkan 

Pertama 

Kedua 

Ketiga 

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik 
melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas. 

3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 
Rabi 'ul Awwal 1424/l 0 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 
2003/6 Rabi 'ul Akhir 1424. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN 

Ketentuan Umum 

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan "penghasilan" 
adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, 
jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik 
maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, 
dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari 
pekerjaan be bas lainnya. 

: Hukum 

Semua bentuk penghasilan halal waj ib dikeluarkan 
zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu 
tahun, yakni senilai emas 85 gram. 

: Waktu Pengeluaran Zakat 



Keempat 

Ketua, 

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat 
menerimajika sudah cukup nishab. 

2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan 
dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat 
dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup 
nishab. 

KadarZakat 

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5% 

Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 06 R. Akhir l423H 

07 Juni 2002 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 
KOMISI FATWA 

Sekretaris, 

K.H. MA' RUF AMIN HASANUDIN 





BAGIANII 

FAHAM 
KEAGAMAAN 





1. FAHAM SYl'AH 

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 
1404 H./Maret 1984 merekomendasikan tentang faham Syi'ah sebagai berikut: 

Faham Syi'ah sebagai salah satu faham yang terdapat dalam dunia Islam 
mempunyai perbedaan-perbedaan pokok dengan mazhab Sunni (Ahlus Sunnah 
wal Jamm 'ah) yang dianut oleh Umat Islam Indonesia. Perbedaan itu 
diantaranya : 

1) Syi 'ah menolak had is yang tidak diriwayatkan oleh Ahlu Bait, sedangkan 
ahlu Sunnah wal Jama'ah tidak membeda-bedakan asalkan hadits itu 
memenuhi syarat ilmu mustalah hadis. 

2) Syi'ah memandang "Imam" itu ma 'sum (orang suci), sedangkan Ahlus 
Sunnah wal Jama'ah memandangnya sebagai manusia biasa yang tidak luput 
dari kekhilafan (kesalahan). 

3) Syi' ah tidak mengakui Ijma' tanpa adanya "Imam", sedangkan Ahl us Sunnah 
wal Jama' ah mengakui Ijma' tan pa mensyaratkan ikut sertanya "Imam". 

4) Syi'ah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan/pemerintahan 
(imamah) adalah termasuk rukun agama, sedangkan Sunni (Ahlus Sunnah 
wal Jama'ah) memandang dari segi kemaslahatan umum dengan tujuan 
keimamahan adalah untuk menjamin dan melindungi da'wah dan 
kepentingan ummat. 

5) Syi'ah pada umurnnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq, 
Umar Ibnul Khatab, dan Usman bin Affan, sedangkan Ahlus Sunnah wal 
Jama'ah mengakui keempat Khulafa' Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman 
dan Ali bin Abi Thalib). 

Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi'ah dan Ahlus Sunnah wal 
Jama' ah seperti terse but di atas, terutama mengenai perbedaan ten tang "Imamah" 
(Pemerintahan)", Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada ummat Islam 
Indonesia yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jama'ah agar meningkatkan 
kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas 
ajaran "Syi'ah". 

® 



2. AHMADIYYAH QADIYAH 

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 
Rajah 1400 H/26 Mei - I Juni 1980 M. di Jakarta memfatwakan tentangjama'ah 
Ahmadiyah sebagai berikut: 

1) Sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 (sembilan) buah 
buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa 
Ahmadiyah adalahjama 'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. 

2) Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama 
Indonesia selalu berhubungan dengan Pemerintah. 

Kemudian Rapat Kerja Nasional bulan 1 - 4 Jumadil Akhir 1404 H./4 - 7 
Maret 1984 M., merekomendasikan tentangjama 'ah Ahamdiyah terse but sebagai 
berikut: 

1) Bahwa Jemaat Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia yang 
berstatur sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara 
tanggal 31-3-1953 No. 26), bagi ummat Islam menimbulkan: 

a. Keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

b. Perpecahan, khususnya dalam hal ubudiyah (shalat), bidang munakahat, 
dan lain-lain. 

c. Bah a ya bagi ketertiban dan keamanan negara. 

Maka, dengan alasan-alasan tersel?ut dimohon kepada pihak yang berwenang 
untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 
JA/23/13, tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara No. 26, tanggal 31-3-
1953). 

2) 1\1enyerukan: 

a. Agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I, Daerah 
Tingkat II, para ulama, dan da 'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada 



masyarakat tentang sesatnya Jema'at Ahmadiyah Qadiyah yang berada di 
luar Islam: 

b. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jema'at Ahmadiyah Qadiyah 
supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar. 

c. Kepala seluruh ummat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, 
sehingga tidak akan terpengaruh dengan faham yang sesat itu. 



3. ISLAM JAMA' AH 

Dewan Pimpinan Maj el is Ulama Indonesia, setelah 

Memperhatikan: 

1. Bahwa faham Islam Jama'ah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. 
Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan di 
masyarakat, faham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971. Larangan 
pemerintah tersebut tidak diacuhkan. Mereka terus beroperasi dengan 
berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak pada sekitar 1977-
1978. 

2. Faham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam 
Jama'ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka, umat Islam 
harus mengangkat "Amirul Mukmini" yang menjadi pusat pimpinan dan 
harus mentaatinya, umat Islam yang masuk golongan ini harus dibai'at dan 
setia kepada "Amirul Mukminin" dan dijamin masuk surga, ajaran Islam 
yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari "Amirul 
Mukminin". 

3. Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun 
orang tuanya sendiri, tidak sah shalat di belakang orang yang bukan Islam 
Jama'ah, pakaian shalat pengikut Islam Jama'ah yang tersentuh oleh orang 
lain yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mengusahakan 
agar isterinya turut masuk golongan Islam Jama' ah, dan j ika tidak mau maka 
perkawinannya harus diputuskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan 
yang direstui oleh "Amirul Mukminin", dan khutbah yang sah bi la dilafazkan 
dalam bahasa Arab. 

MEMUTUSKAN 

Menyatakan : 

1. Bahwa ajaran Islam Jama'ah, Darul Hadits (atau apapun nama yang 
dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang 
sebenarnya dan penyiarannya itu memancing-memancing timbulnya 



keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. 

2. Menyerukan agar umat Islam berusaha mengindahkan saudara-saudara kita 
yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni 
dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang 
telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah SWT. 

3. Agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiah melalui 
media pengajian atau media lainnya, terutama terhadap para remaja, pemuda, 
pelajar, seniman, dan lain-lain, yang sedang haus terhadap siraman agama 
Islam yang mumi terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jama'ah 
dalam tahap pertama, dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih 
sesuai dengan umat yang dihadapi. 

4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan 
bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau kegiatan Islam 
Jama'ah (atau apapun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan 
keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat. 



4. DARUL ALQAM 

Sejak tahun 1992, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah membahas 
dan membicarakan secara mendalam tentang masalah Darul Arqam dan 
mendiskusikannya secara seksama, khususnya ajaran yang menyatakan bahwa 
Aurad Muhammadiyah Darul Arqam diterima secara langsung oleh Syekh 
Suhaemi, tokoh Darul Arqam, dari Rasulullah SAW di Ka'bah dalam keadaan 
Jaga. 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengambil kesepakatan untuk 
rneluruskan ajaran Darul Arqam yang dipandang menyimpang seperti tersebut di 
atas. Di pandang dari kaca mata hukum Islam (Figh) hal ini tidak dapat 
dibenarkan, sebab dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW semua ajaran Islam 
yang harus disampaikan kepada ummat telah selesai, tak satu pun yang tertinggal. 
Dengan demikian, sepeninggal Nabi tidak ada lagi susulan dari Nabit sejalan 
dengan fmnan Allah, surat Al-Ma 'idah ayat 3 : 

Pada awal tahun 1994, masalah Darul Arqam muncul kembali dengan adanya 
keputusan/fatwa dari beberapa Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I. Untuk 
mengatasi masalah Darul Arqam itu, pada tanggal 7 Shafar 14154 H./16 Juli 1994 
Majelis Ulama Indonesia mengadakan Silaturahmi Nasional di Pekanbaru 
bersamaan dengan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional. 

Dal am Silaturahmi Nasional terse but diperoleh kesepakatan sebagai berikut: 

1. Darul Arqam yang inti ajarannya Aurad Muhammadiyah adalah faham yang 
menyimpang dari aqidah Islam serta faham yang sesat menyesatkan. 

2. Untuk memelihara kemumian ajaran Islam dan menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat, mengusulkan kepada Kejaksaan Agung segera 
mengeluarkan larangan terhadap ajaran Darul Arqam dan aktivitasnya. 

3. Menyerukan kepada ummat Islam, terutama kaum remaJa, agar tidak 
terpengaruh oleh a j aran yang sesat dan menyesatkan i tu. 

@ 



4. Kepada ummat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar 
segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan 
tuntunan Al-Qur 'an dan Sunnah Rasullullah SAW. 

5. Menyerukan kepada para ulama, muballiq/muballigat, da'i, dan ustadz untuk 
meningkatkan dakwah Islamiyah, amar ma 'rufnahi munkar. 

Selanjutnya pada tanggal 5 Rabi 'ul Awwal 1415 H./ 13 Agustus 1994 M. 
Majelis Ulama Indonesia mengadakan Rapat Pengurus Paripuma Majelis Ulama 
Indonesia bersama Ketua-Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I seluruh 
Indonesia yang menghasilkan keputusan tentang Darul Arqam yang lengkapnya 
sebagai berikut : 

Rapat Pengurus Paripuma Majelis Ulama Indonesia bersama Ketua-Ketua 
Maj el is Ulama Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, pada tanggal 25 Rabi 'ul 
Awwal 1415 H./13 Agustus 1994 H. di Jakarta, setelah: 

Menimban~: 

a. Bahwa dengan adanya keputusan dari beberapa Majelis Ulama Daerah 
Tingkat I tentang Darul Arqam, Keputusan Kejaksaan Agung R1 tentang 
larangan beredar buku Aurad Muhammadiyah, pegangan Darul Arqam, dan 
Instruksi Jaksa Agung R1 tentang tindakan pengamanan terhadap larangan 
beredamya buku berjudul "Presiden Soeharto lkut Jadual Allah", serta 
tanggapan dan reaksi masyarakat yang dimuat dalam media massa atau yang 
ditujukan langsung kepada Majelis Ulama Indonesia, maka Majelis Ulama 
Indonesia berkewaj iban mengambil sikap terhadap faham terse but. 

b. Bahwa untuk memelihara kemumian aqidah Islamiyah dan memperkokoh 
ukhuwah Islamiyah dalam rangka memantapkan keamanan, ketertiban, dan 
stabilitas nasional, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan keputusan 
ten tang Darul Arqam. 

Memperhatikan : 

1. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Aceh Nomor 
450/079/SKJ1992 tentang Darul Arqam. 

2. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatera Barat tanggal 22 
Syawal 1410 H./17 Mei 1990 M. tentang Darul Arqam. 



3. Keputusan Maj el is Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Riau Nomor: 
081 /MUl/Riau/IV /1994 tanggal 18 April 1994 ten tang Darul Arqam dan 
Yayasan AI-Arqam. 

4. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
tanggal 22 Juni 1992 tentang dukungan terhadap keputusan Majelis Ularna 
Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Barat. 

5. Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Agustus 1992 
dan diperkuat dalam rapatnya tanggal 6 Agustus 1994. 

6. Kesepakatan Silaturahmi Nasional Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 
I seluruh Indonesia tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru Riau. 

Indonesia tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru Riau 

Memperhatikan Lagi: 

1. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep-016/J.A/01/1993 tanggal 29 Januari 
1993 tentang larangan beredamya buku Aurad Muhammadiyah pegangan 
Darul Arqam, oleh Ustaz Azhari Muhammad, penerbit Penerangan Al· 
Arqam - Malaysia. 

2. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-006/J.A/08/1994 tanggal 9 Agustus 
1994, tentang tindakan pengamanan terhadap larangan beredamya buku 
berjudul "Presiden Soeharto Ikut Jadual Allah", pengarang Abu ya Syech 
Imam Azhari Muhammad, penyusun Ustazah Chadijah Aam, penerbit: 
Penerbitan al-Arqam Indonesia (PAI), Jalan Margonda Raya No. 50 Depok 
16424 dan/atau barang cetakan sejenis yang diterbitkan di tempat tersebut. 

Mengingat: 

1. Pancasila dan UUD 1945 

2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Pedoman Penetapan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 

Mendengar: 

1. Penjelasan Menteri Agama/Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ularna 



Indonesia. 

2. Penjelasan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Komisi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia. 

3. Pendapat, saran, usul dan kesepakatan peserta Rapat Pengurus Paripuma 
Majelis Ulama Indonesia bersama Ketua-Ketua Majelis Ulama Indonesia 
Daerah Tingkat I seluruh Indonesia. 

Dengan bertawakkal kepada Allah S WT. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: 

1. Mendukung sepenuhnya Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah 
Istimewa Aceh, Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Sumatera Barat, Majelis 
Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Majelis Ulama 
Indonesia Daerah Tingkat I Riau, dan Keputusan Rapat Komisi Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia, serta memperkuat kesepakatan silaturahmi nasional 
Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I, 
tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru, yang pada intinya menyatakan bahwa 
ajaran Darul Arqam adalah ajaran yang menyimpang dari Aqidah Islamiyah. 

2. Mendukung sepenuhnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep.-
016/J.NOI/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang larangan beredamya buku 
Aurad Muhammadiyah pegangan Darul Arqam, oleh Ustaz Azhari 
Muhammad, penerbit Penerangan Al-Arqam - Malaysia dan Instruksi Jaksa 
Agung No: INS-006/J.AJ08/l 994 tanggal 9 Agustus 1994, tentang tindakan 
pengamanan terhadap larangan beredarnya buku berjudul "Presiden Soeharto 
Ilrut Jadual Allah", pengarang Abuya Syech Imam Azhari Muhammad, 
penyusun Ustazah Chadijah Aam, penerbit: Penerbitan al-Arqam Indonesia 
(PAI), Jalan Margonda Raya No. 50 Depok 16424 dan/atau barang cetakan 
sejenis yang diterbitkan di tempat. 

3. Mengusulkan kepada J aksa Agung RI untuk mengeluarkan larangan terhadap 
Darul Arqam dan penyebarannya demi terpeliharanya kemumian ajaran 
Islam dan keutuhan bangsa. 

4. Menyerukan kepada umat Islam ~gar tidak terpengaruh oleh ajaran Darul 
Arqam tersebut. 



5. Kepada umat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar 
segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan 
tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. 

6. Menyerukan kepada para ulama, muballiq-muballiqat, da'i, dan ustaz untuk 
meningkatkan dakwah Islamiyah, amar makruf nahi munkar. 

KetuaUmum, 

ttd. 

Jakarta,06Rabi'ulAwwal l415H. 
13 Agustus 1994 M. 

DEWAN PIMPINAN 
MA.JELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris Umum, 

ttd. 

KH. Hasan Basri H.S. Prodjokusumo 



5. ALIRAN YANG MENOLAK SUNNAH/HADIS RASUL 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada 
tanggal 16 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M., setelah 

Memperhatikan : 

Di sementara daerah Indonesia dewasa ini diketahui adanya aliran yang tidak 
mengakui hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Syariat Islam 
seperti yang ditulis antara lain oleh saudara lrham Sutarto (Karyawan PT. 
Unilever Indonesia di Jakarta). 

Menimbani:: 

1. Bahwa Had is Na bi Muhammad SAW adalah salah satu sumber Syari' at Islam 
yang wajib dipegang oleh Umat Islam, berdasarkan: 

a. Ayat-ayat al-Qur'an antara lain: 

1) Surat al-Hasyr: 7 

"apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa 
yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah 
kepada Allah Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya ". 

2) Surat an-Nisa: 80 

"Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah 
mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling ( dari mentaati itu), 
maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi 
mereka ". 

3) SuratAl-Imran, ayat: 31-32 



"Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutlah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah : Taatilah Allah dan 
Rasul-Nya,jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang kajir. " 

4) Surat An Nisa, ayat: 5 9 
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"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nabi), dan Ulul amri diantara kami. Kemudianjika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah 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. " 

5) Surat An Nisa, ayat: 65 

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman 
hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang 
mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa diri mereka 
tidak keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka 
menerima dengan sepenuhnya. " 

6) SuratAnNisa', ayat: 105 

.f1' ~0'.~~ :~~~,~~e ©"-: t>/~ ~/f~~i~l~r'1~~ ~~ /~ >J ~ ~~ ~ ~ !.- • / .. ., ~ 
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"Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia 
dengan apa yang Allah Wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu 



menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) 
orang yang Khianat. " 

7). Surat An Nisa', ayat: 150-151 

"Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan 
bermaksud memperbedakan antara Allah dan Rasul-rasulnya, 
dengan mengatakan "Kami beriman kepada sebagian dari (Rasul
rasul itu), dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain) serta 
bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (lain) diantara 
yang demihan (iman dan kafir). Merekalah orang-orang yang kafir 
sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir 
itu siksaan yang menghinakan. 

8) Surat An Nahi: 44 

"Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur 'an , agar kamu menerangkan 
kepada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka dan 
supaya mereka memikirkan. " 

b. Hadis Rasul SAW antara lain 
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"Dikhawatirkan seseorang yang duduk menyampaikan satu had its dariku 
lalu ia berkata antara kami dan antara kamu kitab Allah, maka tidaklah 
kami perdapat padanya dari batang halal yang kami halalkan dan tidak 
kami dapati padanya barang haram yang kami haramkan kecuali 
sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW seperti yang 
diharamkan Allah. "(RiwayatAl Hakim). 



"J/...·utilah Sunatku dan sunat Khulafaur Rasyidin yang diberi petunjuk 
sesudahku dan pegang teguh/ah padanya. " (Riwayat Al-Hakim dalam 
.Afustadrak). 

"Aku telah meninggalkan pada kamu dua ha/. Kitab Allah dan sunnatku, 
tidak kamu sesat selama berpegang padanya. (Riwayat Tirmidzl). 

"Hendaklah menyampaikan yang menyaksikan dari kamu kepada yang 
tak hadil: Ada kalanya orang yang tablighi lebih kuat memelihara 
(menghafal) dari pada yang mendengar. "(Riwayat Bukhari). 

c. ljma' para sahabat Rasulullah baik selama hayatnya maupun setelah 
wafatnya. 

2. Adanya aliran tersebut ditengah-tengah masyarakat akan menodai muminya 
agama Islam dan menimbulkan keresahan dikalangan Ummat Islam, yang 
pada gilirannya akan mengganggu stabilitas/ketahanan nasional. 

Mengingat: 

Pendapat-pendapatpara anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: 

1. Aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber 
hukum syari'at Islam, adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama 
Islam. 

2. Kepada mereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut, 
agar segera bertaubat. 

3. Menyerukan kepada ummat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran 
yang sesat itu. 

4. Mengharapkan kepada para Ulama untuk memberikan bimbingan dan 
petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat. 



5. Meminta dengan sangat kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas 
berupa Iarangan terhadap aliran yang tidak mempercayai Hadits Nabi 
Muhammad SAW sebagai sumber Syari' at Islam. 

Ketua, 

ttd. 

Jakarta, 16 Ramadhan 1403 H. 
27 Juni 1994 M. 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Komisi Fatwa, 

Sekretaris, 

ttd. 

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



6. MASALAH JAMA' AH, KHALIFAH, DAN BAI' AT 

Majelis Ulama Indonesia telah mendapat pertanyaan-pertanyaan dari Kejaksaan 
Agung sebagai berikut: 

l. Jamaah Muslimin Hizbullah berpendapat bahwa: "Berbai'at kepada Imam 
Jamaah Muslimin Hizbullah adalah wajib hukumnya. Bagaimana pendapat 
Maj el is Ulama mengenai persoalan terse but di atas? 

2. Dapatkah Maj el is Ulama Indonesia memberikan kepada kami dalil-dalil Al
Qur'an maupun Hadits mengenai persoalan Jama'at lmamah/Khalifah dan 
Bai 'at selain daripada yang dikemukakan oleh Jemaat Muslimin Hizbullah? 

3 _ Kami memohon pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang telah 
dibentuknya Jamaat Muslimin Hizbullah dibawah pimpinan Syeh Wali Al 
Fatah tahun 1953 yang kemudian sampai kini masih diteruskan dbawah 
pimpinan/Imam Haji Muhyiddin Hamdi. 

4. Apa masih ada keterangan lain yang akan diberikan oleh Majelis Ulama 
Indonesia sehubungan dengan telah "ditetapinya" Jamaah Muslimin 
Hizbullah tersebut. 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah mengadakan dua kali sidang 
terbatas, pada tanggal 12 Juli 1978 dan tanggal 2 Agustus 1978 guna membahas 
ten tang Jama' ah, Khalifah, dan Bai' at berkesimpulan sebagai berikut: 

a. Jama'ah 

1) Jama 'ah menurut logat ialah: lebih dari dua orang. 

2) Menurut istilah, jama'ah berarti : Himpunan paling sedikit dua orang 
untuk melaksanakan shalat Iima waktu. Pada shalat biasa hukumnya sunat 
mu'akkad. Dalam shalatJum'atmenjadi rukunJum'at. 

Ada pula yang berpendapat bahwa berjamaah dalam shalat lima waktu 
hukumnya fardhu kifayah. Shalat berjama'ah pahalanya berlipat ganda 
dari shalat sendirian, berjama'ah dianjurkan oleh agama Islam. 



3) Jama'ah di dalam kemasyarakatan ialah bekerja bersama-sama untuk 
menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tolong menolong dalam bidang 
sosial dan menghindari perpecahan. 

b. Khalifah 

1) Khalifah menurut logat berarti: Wakil. 

2) Menurut istilah, berarti orang yang dipilih oleh jama'ah untuk menjadi 
pemimpin mereka. 

3) Khalifah menurut sejarah ialah : Kepala Pemerintah Islam pada zaman 
sahabat, yaitu dengan bai' at sebagai pemyataan setia dari penduduknya 
dengan jalan pilihan. Sesudah masa sahabat, sebutan Khalifah 
dipergunakan untuk sebutan kepala Pemerintahan tetapi tidak melalui 
pilihan (kerajaan). 

Sebutan Khalifah menurut sejarah telah berakhir dengan berakhimya 
Khalifah Usmaniyah dari Turki. 

Sebutan Khalifah menurut sejarah ada kalanya dipergunakan kata Imam. 
Setelah berakhir Khalifah Usmaniyah tersebut sebutan Khalifah 
dipergunakan oleh kelompok-kelompok Tariqat untuk sebutan Ketuanya, 
seperti Tariqat Naqsyabandiyah, Satariyah, Tijaniyah dan lain-lain. 

Demikian pula sebutan Imam dipergunakan oleh golongan Madzhab
madzhab Fiqih seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii, Imam 
Hambali dan lain-lain. 

Juga dalam kegiatan sosial (kemasyarakatan) seperti pemuka-pemuka 
Islam yang memperbaiki pendidikan Islam seperti Muh. Abduh, 
Ustadz/ Al Imam menjadi sebutannya. 

Bagi Syeikhul Azhar, Mesir memakai sebutan Al-Imam Al-Akbar. Bagi 
tiap-tiap mesjid yang menyelenggarakan shalat Jum'at juga memakai 
sebutan Imam Jami 'i. Sedang pada shalat lima waktu disebut Imam 
Rawatib. 

c. Bai'at 

1) Bai' at menurut logat ialah jab a tan tangan sebagai manifestasi persetujuan. 



2) Menurut istilah, berarti pengakuan setia dari pengikut kepada pemimpin 
yang diikutinya. Sebagaimana bai 'at itu berlaku dalam kemasyarakatan 
seperti diterangkan di atas, juga dipergunakan di dalam Jingkungan 
tariqat. Begitu pula di beberapa golongan pada zaman Belanda seperti 
Serikat Islam mempergunakan kata bai'at. 

d. TentangJama'ah Muslimin Hizbullah 

1) Jama 'ah Muslimin Hizbullah adalah suatu kelompok yang mernpunyai 
faham tersendiri dalam ummat Islam, statusnya sebagai Onnas Islam 
biasa. 

2) Di kalangan ummat Islam ada keyakinan-keyakinan dan pemaharnannya 
agak menyimpang tentang al-Qur'an dan Hadis. Biasanya kalau 
ajarannya menyimpang hanya mernpunyai pengikut terbatas dan tidak 
berkembang. Diperlukan usaha-usaha da'wah terhadap kekeliruan 
pemaharnan kalau terhadap yang berlainan dengan pemaharnan umum 
tentang Al-Qur'an dan Hadis. 

Ke tu a, 

ttd 

Jakarta, 2 Agustus 1978 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

ttd 

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



7. PENDANGKALAN AGAMA 
DAN PENYALAHGUNAAN DALIL-DALIL 

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyarawah Nasional II tanggal 11-17 Rajah 
1400 H. bertepatan dengan tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 M. 

MEMUTUSKAN 

Memfatwakan: 

Setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah 
merusak kemumian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, Majelis 
Ulama Indonesia bertekad menanganinya secara serius dan terus menerus. 

Jakarta, 17 Raj ab 1400 H. 

Ke tu a, 

ttd 

1 Juni 1980 M. 

DEWAN PIMPINAN/ 
IVIUSYAWARAH NASIONAL II 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

ttd 

Prof. DR. HAMKA Drs. H. KAFRA WI 



SURAT KEPUTUSAN FATWA 
DE\VAN Pll\1PINAN l\1AJELIS ULAMA INDONESIA 

ten tang 

MALAIKAT JlBRIL MENDAMPINGI MANUSIA 

Nomor: Kep-768/MUI/Xll/1997 

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA, setelah 

1'1emperhatikan : 1. Surat dari Ir. Andan Nadriasta tanggal 4 Oktober 1997 
yang bertanya dan mengharapkan ada penjelasan dari 
Majelis Ulama Indonesia tentang ajaran kelornpok 
pengajian yang dipimpin oleh Ibu Lia Aminudin, Jln. 
Mahoni 30 Jakarta Pu sat 10460 Telp. 4207420-424 7218. 
Dalam surat itu dinyatakan, antara lain, bahwa lbu Lia 
Aminuddin ditemani (didampingi) oleh Malaikat Jibril. 
Pengajian atau ajaran yang disampaikan lbu Lia itu pada 
hakikatnya adalah ajaran yang dibawa Malaikat Jibril 
melalui Ibu Lia. Hal demikian, menurut pengirim surat, 
jelas dapat meresahkan umat karena bertentangan dengan 
akidah Islam. 

2. Penjelasan Ibu Lia Aminuddin kepada Sekretaris Komisi 
Fatwa MUI pada Selasa, 4 Nopember 1997, bahwa benar 
ia didampingi dan mendapat ajaran dari Malaikat Jibril. 

3. Penjelasan Ibu Lia Aminuddin dalam Sidang Komisi 
Fatwa tanggal 11 N opember 1997, yang antara lain, 
mengatakan : 

a. Setelah merasa dikecewakan oleh sikap Anton Medan 
dan dua kiai (Nur Muhammad Iskandar dan Zainuddin 
MZ) mengenai masalah Yayasan At-Ta' ibin, Ibu Lia 
setiap malam menangis dan mengadu kepada Allah 
tentang ketidakadilan dan kebenaran yang 
dirasakannya tidak ada. Ibu Lia yang mengaku sangat 
·awam dalam bidang agama Islam pada suatu malam 
mengalami suatu peristiwa: seluruh badan bergetar, 
keringat bercucuran, tetapi ia merasa kedinginan. Esok 



Menimbang 

harinya tiba-tiba ia bisa melihat segala sesuatu 
(misalnya ia dapat mengetahui bahwa sebuah mobil 
yang dilihatnya adalah hasil korupsi) dan dapat 
mengobati berbagai penyakit. 

b. Setelah itu, ia didatangi oleh makhluk gaib yang 
kemudian mendampinginya se11a memberikan ajaran 
dan tuntunan agama Islam. Makhluk itu kemudian 
diketahui (mengaku) sebagai malaikat bemama Habib 
al-Huda. 

c. Pada suatu hari, seorang pasien bemama Indra yang 
menurut lbu Lia, kasyaf jin memberitahukan bahwa 
pendamping Ibu Lia adalah malaikat Jibril. Kemudian 
di hari lain, datang lagi seseorang yang memberikan 
kesaksian se1upa. Dan ketika Ibu Lia be11anya kepada 
pendampingnya tentang kebenaran kesaksian dua 
orang tersebut, pendamping itu membenarkan dan 
mengaku bahwa sebenamya ia adalah Malaikat Jibril. 

d. Ibu Lia kemudian disuruh beribadah umrah oleh 
"Jibril" untuk mendapat kesaksian (pembuktian) 
bahwa ia adalah Jibril. Sepanjang perjalanan umrah ia 
melihat peristiwa-peristiwa yang memberikan 
keyakinan kepadanya bahwa pendampingnya itu 
benar-benar Jibril. 

e. Ibu Lia juga menjelaskan bahwa ia dapat 
berkomunikasi dengan Jibrilnya jika ia memerluikan 
dan Jibril tidak bisa datang semaunya. Tegasnya, ke
datangan Jibril tidak bergantung pada lbu Lia, kecuali 
jika ada amanat yang hams disampaikan kepadanya. 

4. Keputusan Sidang Komisi Fatwa dan Hukum Majelis 
Ulama Indonesia, pada hari Selasa, 11 Nopember 1997 
dan 3 Desember 1997, yang membahas tentang 
"kemungkinan manusia pada saat ini (setelah wafat Nabi 
Muhammad s.a.w) didampingi serta dapat 
berkomunikasi dan mendapat ajaran dari Malaikat 
Jibril". 

1. Bahwa akidah (aqidah) dalam ajaran Islam mempunyai 
kedudukan sangat penting dan harus didasarkan pada 
dalil-dalil qat'iy, oleh karena itu, akidah tersebut harus 
dijaga dan dilindungi kemurniannya. 



Mengingat 

2. Bahwa masalah Jibril merupakan masalah penting yang 
menyangkut akidah Islam; oleh karena itu, akidah atau 
keimanan (kepercayaan) kepada Jibril hams 
berlandaskan dan tunduk pada dalil-dalil qat'iy. 

3. Bahwa menurut akidah Islam, Jibril hanya turun kepada 
para nabi untuk menyampai-kan wahyu Allah, dan 
mengingat Nabi .Muhammad saw adalah nabi terakhir 
maka Jibril tidak lagi turun menemui manusia untuk 
menyampaikan wahyu. 

4. Bahwa pengakuan seseorang, dalam hal ini Ibu Lia 
Aminuddin, didampingi dan mendapat ajaran dari Jibril 
harus segera ditanggapi dan diluruskan oleh Majelis 
Ulama Indonesia. 

1. Salah satu rukun Iman dalam sistem akidah Islam - yang 
wajib diyakini dan menjadi akidah setiap muslim - adalah 
iman kepada malaikat. Cukup banyak ayat al-Qur'an 
menjelaskan hal ini: antara lain finnan Allah : 

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan 
barat itu suatu kebajikan; akan tetapi, sesungguhnya 
kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari 
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi .... " 
(QS. al-Baqarah [2]: 177) 
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" Rarang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan 
hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat 
sejauh-jauhnya "(QS. an-Nisa [ 4]: 136). · 



2. Menurut ajaran Islam (al-Qur'an), malaikat adalah 
makhluk gaib dan tennasuk ke dalam hal (alam) yang 
gaib. Mengenai hal yang gaib, Allah berfirman: 

"(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib; maka 
Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang 
yang gaib itu, kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya; 
maka sesungguh-nya Dia mengadakan penjaga-penjaga 
(malaikat) di muka dan di belakangnya" (QS. Al-Jinn 
[72]: 26-27). 

3. Atas dasar itu, dalam melaksanakan keimanan kepada 
malaikat yang gaib itu, setiap muslim yang yakin 
(beriman) bahwa sumber akidah dalam Islam mengenai 
persoalan gaib hanyalah al-Qur'an semata, harus tunduk 
dan mengikuti, serta terbatas pada keterangan yang 
dijelaskan oleh al-Qur'an, baik menyangkut materi 
mereka, sifat, tugas, maupun dalam hal melihat mereka. 
Malaikat, dalam akidah muslim, adalah makhluk (alam) 
gaib yang tidak dapat diketahui oleh manusia melalui 
idrak basyari (intelek manusia). Mereka hanya dapat 
diketahui melalui pemberitaan valid (al-khabar as-sadiq) 
dari Allah SWT., yaitu keterangan yang terdapat dalam 
al-qur'an. (perhatikan Mahmud Syaltut, al-Islam Aqidah 
wa Syari 'ah, t.t.: Dar al-Qalam, 1966, h. 32). Dengan kata 
lain, pengetahuan tentang malaikat haruslah berdasarkan 
wahyu. 

4. Perintah al-Qur'an agar beriman kepada malaikat 
tersebut, pada dasamya, bukan hanya beriman dari sudut 
bahwa mereka adalah makhluk yang benar-benar ada 
semata, melainkan juga dari sudut tugas-tugas mereka 
yang berkaitan erat dengan misi penting ajaran agama, 
yaitu, antara lain, pembersihanjiwa (at-tahzib an-nafsiy) 
dan pengarahan terhadap kebaikan. 
(perhatikan Ibid., h. 35). 



5. Al-Qur'an telah menjelaskan sifat-sifat malaikat; di 
antaranya adalah : 

a. bahwa malaikat itu suci dari sifat-sifat manusia (a 'rad 
al-basyariyah) seperti lapar, sakit, makan, tidur, 
bercanda, berdebat, dst. Hal ini ditunjukkan oleh 
Allah, melalui dalalah iltizam, dalam firman-Nya: 

"Mereka (malaikat) selalu bertasbih (beribadah 
kepada Allah) pada waktu ma/am dan siang hari tiada 
henti-hentinya "(QS. al-Anbiya [21 ]: 20) 

b. bahwa malaikat itu selalu takut (al-khauj) dan taat 
kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam finnan
Nya: 

"Mereka (malaikat) takut kepada Tuhan mereka yang 
di atas mereka dan melaksanakan apa yang 
diperintahkan (kepada mereka) " 
(QS.An-Nahl (16]: 50) 

"Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah 
telah mengambil (mempunyaz') anak '. Maha Suci 
Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu) adalah 
hamba-hamba yang dimulaikan, mereka itu tidak 
mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka 
mengerjakan perintah-perintah-Nya. Allah 
mengetahui segala apa yang di hadapan mereka 
(malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka 



tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang 
diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati 
karena takut kepada-Nya" 
(QS. Al-Anbiya [21]:26-28). 

c. bahwa rnalaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak 
durhaka (melakukan rnaksiat) kepada-Nya. Hal ini 
sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiya [21 ]: 
26-28 di atas dan dalarn firrnan-Nya: 

"... mereka (malaikat) .tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan" (at
Tahrim [66]: 6). 

Tennasuk durhaka kepada Allah adalah berbohong. 
Dengan demikian, tidak mungkin ada malaikat 
berbohong, seperti hari ini ia mengaku bemama Jibril 
dan esok harinya atau kemarin mengakui selain Jibril. 

d. bahwa malaikat itu mempunyai sifat malu. Hal ini 
sebagaimana dijelaskan oleh Nabi: 

"Bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki 
yang malaikat pun malu terhadapnya" (HR. Muslim). 

e. bahwa malaikat itu merasa sakit (tidak suka, 
terganggu) dengan hal-hal yang tidak disenangi 
(makruh), misalnya bau tidak sedap; demikian juga 
anjing dan patung, sebagaimana halnya manusia. Nabi 
menjelaskan: 



"Barang siapa makan bawang putih, bawang merah, 
dan bawang bakungjanganlah mendekati masj id kami, 
karena malaikat merasa sakit (terganggu) dengan hal
hal yang membuat manusia pun merasa sakit" (HR. 
Muslim). 
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"Dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Jibril berjanji 
kepada Nabi, namun kemudian ia terlambat datang 
sehingga hal itu menyusahkan hati Nabi. Kemudian 
Nabi keluar dan dijumpai Jibril. Nabi mengadu 
kepadanya tentang apa yang ia dapatkan. Jibril 
menjawab : "Kami tidak akan masuk ke dalam rumah 
yang didalamnya terdapat gambar dan anjing"." (Matn 
al-Bukhari bi-Hasyiyah as-Sindi, [Bairut: Dar al-Fikr, 
1995],jilid IV, h. 53. 

6. Malaikat Jibril, sebagai salah satu malaikat yang menurut 
al-Qur'an mempunyai nama lain seperti ar-ruh, ar-ruh 
al-qudus, dan ar-ruh al-amin, tentu memiliki sifat-sifat 
malaikat pada umumnya. Di samping itu, malaikat Jibril 
memiliki sifat lain dan tugas tertentu, antara lain 
sebagaimanadijelaskan dalam: 

a. Firman Allah: 

"Sesungguhnya al-Qur 'an itu benar-benar firman (Allah 
yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril}, yang 
mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi 
di sisi Allah Yang mempunyai Arasy, yang ditaati di sana 



(di a/am malaikat) lagi dipercaya. Dan temanmu 
(Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila; 
dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk 
yang terang" (QS. At-Takwir [81]: 19-23 ). 

Ayat di atas tidak hanya menjelaskan sifat malaikat Jibril, 
tetapi juga menjelaskan tugasnya, yaitu menjadi 
perantara (delegasi) antara Allah dengan para rasul-Nya~ 
ia menmunkan (membawa) wahyu (al-Qur'an) kepada 
Nabi Muhammad. 

b. finnan Allah; 

"Dan sesungguhnya al-Qur 'an ini benar-benar 
dituru11kan oleh Tuhan semesta a/am, dia dibawa turun 
o!eh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke da/am hatimu 
(Muhammad) agar menjadi sa/ah seorang di antara 
orang-orang yang nzemberi peringatan" (QS. Asy
Syu 'ara [26] 192-194). 

Ayat asy-Syu' ara di atas menegaskan bahwa (I) Malaikat 
Jibril mempunyai tugas menyampaikan/menurunkan 
pesan dan ajaran dari Allah, (2) pesan dan ajaran yang 
dibawa turun oleh malaikat Jibril adalah kalam (wahyu 
dari) Allah, dalam hal ini al-Qur'an, (3) wahyu tersebut 
dibawa tu1un oleh malaikat Jibril kedalam hati (kalbu) 
Nabi Muhammad, dan (4) bahwa tujuan penurunan 
wahyu kepada Nabi Muhammad ialah agar ia menjadi 
nabi (munzir). Atas dasar ini, maka ( 1) tidak dapat 
dibenarkan jika Jibril membawa tmun selain wahyu, 
misalnya pendapat atau penjelasan dari Jibril sendiri, 
baik kepada Nabi Muhammad maupun orang lain, (2) 
sesudah N abi Muhammad wafat Jibril tidak akan lagi 
menunmkan wahyu maupun ajaran kepada siapapun, 
karena Nabi Muhatnmad adalah nabi terakhir dan ajaran 
Allah untuk umat manusia telah dinyatakan sempuma. 

Dua hal disebut terakhir ini, yakni bahwa Nabi 



Muhammad adalah nabi terakhir dan bahwa ajaran Allah 
untuk umat manusia telah sempurna dijelaskan dalam 
finnan Allah: 

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari 
seorang laki-laki di antara kamu, tetapi ia adalah 
Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha 
Mengetalmi segala sesuatu "(QS. Al-Ahzab [33]: 40). 

" ... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
dan telah Kuridai Islam itujadi agama bagimu ... " 
(QS. Al-Ma'idah [5]: 3). 

7. Jibril, sebagaimana dijelaskan di atas, hanyalah bertugas 
menyampaikan wahyu dari Allah dan ia tidak diberi 
wewenang oleh Allah untuk menjelaskan kandungan (isi 
dan maksud)-nya. Dalam hal al-Qur'an, tugas 
menjelaskannya dibebankan kepada Nabi, sebagaimana 
dikemukakan dalam firman Allah: 

" .... Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) al
Qur 'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia 
apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya 
mereka memikirkan "(QS. an-Nahl [16]: 44) 

Selain Nabi, tugas menjelaskan al-Qur'an juga menjadi 
tanggung jawab para ulama. Hal ini sebagaimana 
ditegaskan dalam firman Allah, antara lain: 



" ... Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 
pengetahuan (u/ama) jika kamu tidak mengetahui" (QS. 
an-Nahl [ 16]: 43). 

Jelas1ah kiranya bahwa malaikat, tennasuk juga Jibril, 
menun1t al-Qur'an tidak mempunyai wewenang untuk 
menafsirkan atau menjelaskan maksud al-Qur'an, 
sedangkan pengetahuan tentang tugas-tugas malaikat 
haruslah berdasarkan wahyu (al-Qur'an dan Hadis) 
sebagaimana telah dike1nukakan di atas. Dengan 
demikian, pengakuan siapa pun bahwa Jibril telah 
menafsirkan al-Qur'an tidak dapat dibenarkan. 

8. Ayat lain yang menjalaskan bahwa tugas Jibril adalah 
menyampaikan wahyu antara lain: 

"Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah 
berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan 
wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus 
seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya 
dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. 
Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana" 
(QS. Asy-Syura [ 42]: 51 ). 
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"Pada ma/am itu turun malaikat-malaikat dan malaikat 
Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala 
urusan "(QS. Al-Qadr [97]: 4) 

9. Sebagaimana malaikat pada umumnya yang tidak akan 
pemah melakukan maksiat, misalnya melihat aurat, 



Malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam suatu rumah 
yang didalamnya ada aurat terbuka. Ini dapat diketahui 
dari hadis berikut: 

"Terdapat keterangan (hadis) bahwa Khadijah r.a. pemah 
mencoba (menguji) turunnya wahyu kepada Rasul 
dengan melepaskan kerudung dari kepalanya. Jika ia 
membuka rambutnya, tenanglah keadaan Rasul; danjika 
ia menutup rambutnya, keadaan Rasul kembali seperti 
semula. Hal itu ia lakukan karena ia mengetahui bahwa 
malaikat J ibril tidak akan masuk ke dalam rum ah yang di 
dalamnya ada seorang perempuan yang terbuka 
kepalanya. Oleh karena itu, ketika membuka kepalanya ia 
(Khadijah) bertanya kepada Rasul: 'Apakah engkau 
melihatnya (Jibril)?' Rasul menjawab: 'Tidak!' Khadijah 
berkata: 'Wahai putra paman! Tabah dan bergembiralah! 
Demi Allah! (Yang datang kepada engkau) itu adalah 
malaikat, dan bukan syaitan' ." (Sayyid Sabiq, Aqidalz 
/slamiyah, h. 268). 

I 0. Malaikat Jibril hanya turun dan datang kepada Nabi 
Muhammad atas izin dan perintah Allah. Tanpa izin dan 
perintah Allah ia tidak akan turun, betapa pun Nabi 
Muhammad sangat menginginkan dan mengharapkan. 
Cukup banyak peristiwa yang memerlukan segera 
mendapat jawaban dan penjelasan wahyu, tetapi Jibril 
tidak kunjung datang membawa wahyu. Contoh 



penantian Nabi yang paling mendesak adalah peristiwa 
menggemparkan yang menuduh • Aisyah r.a., isteri Nabi, 
berbuat serong (had is al-ifki). 

Di samping itu, Nabi pemah meminta kepada Jibril agar 
lebih sering datang mengunjungi Nabi, tetapi Jibril 
menjawab bahwa kunjungannya harus atas izin Allah. 
Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut: 

"Imam Bukhari dan Ahmad 1neriwayatkan dari Ibn 
Abbas bahwa Rasulullah berkata kepada Jibril: 'Apa 
yang rnenghalangimu unn1k berkunjung kepada kami 
lebih sering dari kunjunganmu selama in?' Nabi berkata. 
Lalu turunlah ayat : 'Dan tidaklah kami (Jibril) turun 
kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah 
apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di 
belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, 
dan tidaklah Tuhanmu lupa'." (QS. Maryam [19]: 64). 
(Lihat Matn al-Bukhari bi-Hasyiyah as-Sindi, [Bairut: 
Dar al-Fikr, 1995],jilid II, h. 245). 

11. Menurut al-Qur'an, manusia dapat melihat, ditemui, atau 
bahkan dibantu oleh malaikat, dan itu termasuk karamah. 
Misalnya seperti dijelaskan dalam al-Qur'an: 

"(lngatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada 
Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: 
'Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan 



1. Menfatwakan 

2. Menghimbau 

kepadamu dengan seribu malaikat yang datang bertumt
tuna'" (QS. al-Anfal [8]; 9). 
Mengingat hal tersebut sebagai karamah, tentu sahib al 
karamah (orang yang mempunyai karamah) diharuskan 
memenuhi suatu persyaratan, yaitu amal perbuatannya 
harus sesuai dengan dan berdasarkan Kitab (al-Qur'an) 
dan sunnah: atau menurut Abu Yazid al-Bustami-- ia 
harus memahami dan mengamalkan awamir dan nawahi 
(perintah dan larangan agama). 

Dengan memohon taufiq dan hidayah kepada Allah SWT. 

MEMUTUSKAN 

a. Keyakinan atau akidah tentang malaikat, tennasuk 
malaikat Jibril, baik mengenai sifat maupun tugasnya 
harus didasarkan pada keterangan atau penjelasan dari 
wahyu (al-Qur'an dan hadis). 

b. Tidak ada satu pun ayat maupun hadis yang menyatakan 
bahwa malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk 
menurunkan ajaran kepada umat manusia, baik ajaran 
baru maupun ajaran yang bersifat penjelasan terhadap 
ajaran agama yang telah ada. Hal ini karena ajaran Allah 
telah sempuma. 

c. Pengakuan seseorang bahwa dirinya didampingi dan 
mendapat ajaran keagamaan dari malaikat Jibril 
bertentangan dengan al-Qur'an. Oleh karena itu, 
pengakuan terse but dipandang sesat dan menyesatkan. 

Kepada: 

a. Thu Lia Aminuddin (dan jama'ahnya), dan orang lain 
yang memiliki keyakinan serupa, yakni keyakinan bahwa 
dirinya mendapat ajaran agama dari malaikat Jibril, agar 
kembali dan mendalami ajaran Islam, terutama dalam 
bidang akidah, dengan memahami dan mempelajari al
Qur' an dan hadis kepada ulama, dan menurut kaidah
kaidah yang telah dirumuskan dan diakui kebenarannya 
oleh para ulama sebagai pedoman dalam mempelajari al
Qur' an dan hadis. 

b. Masyarakat, umat Islam, agar berhati-hati dan tidak 



mengikuti akidah yang bertentangan dengan al-Qur'an 
dan hadis. 

3. Majelis Ulama Indonesia bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan 
kepada lbu Lia Aminuddin dan jama'ahnya, serta orang lain yang memiliki 
keyakinan serupa, tentang akidah Islam. 

4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila 
dikemudian ha1i terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 22 Desember 1997 

DEWAN PIMPINAN 
MAJ ELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Umum, Sekretaris Umum, 

K.H. HASAN BASRI DRS. HA. NAZRI ADLANI 





BAGIAN III 

MASALAH SOSIAL 
KEMASYARAKATAN 





1. 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 Desember 1983 M, di Jakarta 
setelah: 

Menimban~: 

1. Bahwa pada dasamya agama Islam dapat menerima semua karya seni yang 
tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam; 

2. Bahwa berda'wahjuga dapat dilakukan melalui media seni; 

3. Bahwa pada akhir-akhir ini telah tumbuh group musik yang membawakan 
lagu yang syaimya diambil dari terjemahan ayat-ayat suci Al-Qur'an; 

4. Bahwa agar kesucian dan kehonnatan serta keagungan al-Qur'an tetap 
terpelihara, dipandang perlu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa 
ten tang hal terse but. 

Memperhatikan : 

I. Al-Qur'an surat Yasin: 69 

"Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu 
tidaklah layak baginya. Al-Our 'an itu tidak lain adalah pelajaran dan !dab 
yang memberi penerangan. " 

2. Hadits riwayat Tabrani dan Baihaqi: 



"Baca/ah al-Qur 'an dengan gaya bahasa orang-orang Arab. Danjanganlah 
dengan gaya bahasa orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang-orang 
yang fasik. Sesunggulmya akan datang sesudahku orang-orang yang 
melagukan Al-Qur 'an semacam lagu nyanyian, lagu penyembahan pat1mg, 
dan lagu berteriak-teriak. Apa yang mereka baca tidak melalui tenggorokan 
mereka, ya/mi tidak sampai ke ha ti. Hari mereka terkena fitnah dan juga 
terkenajitnah hari orang-orang yang membanggakan keadaan mereka" 

3. Dan bacalah al-Qur'an itu dengan tertib (sesuai dengan tajwid). 

Menden~ar: 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT. 

MEMFATWAKAN 

1. Melagukan ayat-ayat suci Al-Qur'an harus mengikuti ketentuan ilmu tajwid. 
2. Boleh menyanyikan/melagukan terjemahan Al-Qur'an, karena terjemahan 

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

Ketua, 

ttd 

Jakarta, 27 Shafar 1404 H. 
3 Desember 1983M. 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pjs, Sekretaris, 

ttd 

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Mas'ud Saiful Alam, BA 



2. HIDUP SEDERHANA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 
Oktober 1975, 1Nopember1975, 26 Januari 1976 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. 

Memoelajari dan Membahas: 

1. Prinsip-prinsip menurut ajaran Islam yang 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 mi skin 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 peroranganpun adalah termasuk harta bangsa yang 
dalam Islam dinamakan harta ummat. 

Menimban2: 

1. Bahwa untuk mencegah/menutup sumber-sumber penghasilan yang tidak sah 
yang menyebabkan hidup berlebih-lebihan haruslah dilakukan: 

a. Pengeluaran instruksi kongkrit kepada pejabat-pejabat mengenai anjuran 
hidup sederhana dan pelajaran hid up mewah/berlebih/lebihan. 

b. Penegasan-penegasan penegak Hukum terhadap semua pelanggaran, 
hukum tanpa pandang bulu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jaksa 
Agung. 

c. Peberatan hukum atas tindakan pidana tersebut dengan perunda,ng
undangan seperlunya, antara lain dengan usaha memasukkan hukum 
pidana Islam dalam KUHP. 



d. Perbaikan ekonomi umumnya terutama biaya hid up pegawai, agarmereka 
tidak melakukan penyelewengan. 

e. Pengawasan yang keras dan ketat terhadap pelanggaran hukum. 

f. Pengamatan dan penelitian terhadap hm1a kekayaan pejabat-pejabal 
pemerintah dan pemsahaan-perusahaan Negara untuk diambil tindakan 
sesuai hukum yang berlaku. 

4. Bahwa hidup sederhana adalah tergantung kepada sikap mental dan hati 
nurani pribadi-pribadi yang bersangkutan. 

l\1cngingat: 

1. Dalil-dalil al-Qur'an dan hadist sebagaimana tercantum di bawah ini: 
a. Larangan tabzir/pemborosan: 

.;i-!_~ "':"t-' '' ~j -(,~i. •.\ _1 ~ h/ ./." -;"/,:;:::...,..-? ~ ;!,·-1 e:-• .•-::; ''./!~v 
. J--~~~~- • - 'ue.J ~_:)~~~~?~'\.)1· Y-~v~~_, ... 

~V-~\ >~>,'\) 

" ... Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 
syetan dan syetan itu sangat ingkar terhadap tuhannya. "(Al /sro: 26-27) 

b. Larangan israf/melampaui batas: 

" Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. "(Al An 'am: 141) 

"Dan janganlah kamu turuti peke1jaan orang-orang y.mf? berlebih
/ebihan. Mereka yang merusak diatas bumi dan tidak memperbaiki." 
(Asy-Syu 'ara 151-152) 

c. Larangan suap menyuap : 



"Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain diantara 
kamu denganjalan yang bathil, danjanganlah kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian 
dari harta orang lain dengan Oalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui. "(Al-Baqoroh: 188). 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA. ia berkata: 
"Mengutuk/melaknat Rasulullah SAW akan penyuap dan menerima uang 
suap" HR. Abu Daud, Al Tannudzi dan ia menganggapnya hadits ini 
hadits shahih - dan hasan. 

d. Larangan korupsi 

"Dan tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat (korupsi) dan siapa
siapa yang herkorupsi maka pada hari kiamat akan membawa apa yang 
ia khianati, kcmudian tiap-tiap orang akan dibalas apa-apa yang ia 
ke1jakan dengan balasan yang setimpal. Dan mereka tidak 
dicurangkan. "(Ali lmron: 161). 

e. Perintah hidup sederhana: 

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, 
dan janganlah terlalu mengulurnya, agar tidak menjadi tercela dan 
menyesal. "(Al lsra: 29). 
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"Dan orang-orang yang baik adalah yang apabila menyalurkan 
(hartanya) maka ia tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. Dan 
adalah di antara kedua itulah yang baik. "(Al Furqan: 76). 

f. Perbedaan tingkatan hidup denganjalan halal dibenarkan dalam Islam 



"Dan Dia/ah 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. "(Al An-naam: 165). 

"Mengapa mereka yang menzbagi-bagi rahmat Tulzanmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupannya dalam kehidupan dunia, 
dan kami angkat sebagian mereka lebih tinggi derajatnya dari padayang 
lain, supaya sebagian dapat menggunakan sebagian yang lain (da/am 
hidup). Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari pada apa yang mereka 
kwnpulkan. "(Az-Zukhruf' 32) 

"Bahwa sesungguhnya pada pribadi kehidupan Rasulullah SAW adalah 
contoh teladan yang baik bagimu, bagi orang menglzarap kerelaan Allah 
dan keselamatan hari akhirat. "(Al-Ahzab: 21). 

"Dan carilah pada apa yang telah Allah anugrahkan 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. "(Al-Qisas: 77). 

2. Filsafat hidup bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Mukaddimah 
dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 

MEMUTUSKAN 

1. Menyambut baik dengan 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 kongkrit kepada pejabat-pejabat mengenai 
anjuran hidup sederhana dan pelarangan hidup mewah/berlebih-lebihan. 

b. Menegaskan penegakan hukum terhadap semua pelanggar hukum tanpa 
pandang bulu sebagai mana 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 pelanggaran-pelanggaran 
hukum. 

4. Menganjurkan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh-mubaligh, 
Kathib-khatib dan Mass media untuk lebih menjelaskan ajaran Islam yang 
menganjurkan hidup sederhana dan melarang hidup mewah dan berlebih
lebihan terutama dari has ii pencaharian yang haram dan tidak sah. 

Walhamdulillah Rabbi I' Alamin. 

Jakarta, I 0 Shafar 1396 H. 
10 Februari l 976M. 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Pjs, Sekretaris, 

ttd ttd 

K.H. M. SYUKRI GHOZALI H. AMIRUDDIN SIREGAR 



3. l\1ENGHADAPI 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 mengharapkan taufik dan hidayah-Nya, 
n1enghadapi situasi dan kondisi yang menghangat serta munculnya bennacam
n1acam pemyataan dari Majelis Ulama Daerah I dan ll, dengan ini menyampaikan 
fatwa serta pedoman-pedoman dalam menghadapi Sidang Umum MPR yang 
akan berlangsung tanggal 11 Maret 1978 sebagai berikut : 

Berpegang pada fim1an-fim1an Allah SWT se11a hadist-hadist Rasulullah 
SAW dalam usaha menegakkan taqwa, istiqamah, menjaga nilai-nilai keulamaan, 
serta menjaga persatuan serta percaya akan pertolongan Allah SWT, antara lain: 

Artinya: 
"Maka, demi Tuhanmu, mereka sebenarnya tidak beriman sehingga mereka 
menjadikan kaum ha/...im terhadap perkara yang mereka perselisilzka11, 
kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang ka11111 
berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenulmya." 

(QS. An-Nisa [4):65) 

c,,t ,~, -~J~/SP~Z1;;fwfi,~~~'6:;~~~~f:;~ 
Artinya: 

"Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintalzkan 
kepadamu dan kepada orang yang telah taubat beserta kamu, danjanganlah 
kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha Melihatnya yang kamu 
ke1jakan. "(QS. Hud: 112). 

Art in ya 
"Sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan b11la11 
ditangan kiriku, supaya akan meninggalkan urusan ini, demi Allah, tidak 



akan aku me11i11ggalkannya, sehingga Allah memberikan aku kemenangan 
a tau akan binasa karenanya. " 

~;1~~~~(;j~~~,~~~fi;.~r,t~~\£~~\~~f~1 
c.." .. c>j>~) .... /)_j..,.;§., 

Artinya: 
"Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat 
menga/ahkanmu, dan jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang 
dapat menolong kamu setelah itu? dan kepada Allalzlah orang-orang 
mu km in bertawaqal. "(QS Ali Jmron [3 }: 160). 

Mengingat amanat Presiden Republik Indonesia dalam Musyawarah 
Nasional I Majelis Ulama selumh Indonesia yang antara lain berbunyi: 

Hal lain yang dapat diperankan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah 
pemberian bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada 
pemerintah. Pemerintah seringkali merasa perlu mendapat pertimbangan
pertimbangan yang berhubungan dengan masalah agama. 

Demikian pula Majelis Ulama Indonesia ini tidak perlu bergerak dibidang 
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. 

Pedoman Pokok Majelis Ulama Indoneisa 

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. 

Pasal 4. Majelis Ulama berfungsi: 

(l) Memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakatan kepada pemerintah dan ummat Islam umumnya sebagai 
amarma'rufnahi mungkar, dalam meningkatkan ketahanan nasional. 



(2) Majelis Ula ma Indonesia berpolitik dan tidak bersifat operasional. 

Pasal 7. Hubungan Kerja antara Majelis Ulama Indonesia (Pusat) dengan 
Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan Majelis Ulama Daerah 
Tingkat II adalah bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, apa yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama 
Indonesia diwaktu 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 aqidah dan ajaran Islam, sehingga dianggap dap~t merusak 
kerukunan dan persatuan nasional di masa-masa yang akan datang, yaitu dengan 
usaha antara lain: 

1. Surat Ketua Umum Prof. Dr. Hamka kepada Presiden tentang aliran 
kepercayaan. 

2. Kegiatan Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan rencana Sumpa/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 dan pimpinan 
DPR/MPR: 

a. Pertemuan dengan Fraksi Persatuan Pembangunan tanggal 13 Oktober 
1977. 

b. Pertemuan dengan Fraksi ABRI tanggal 28Nopember1977. 

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. 



Majelis Ulama Indonesia mentaati 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 dan 
Golkar, identik dengan sikap dan pendirian sewaktu pemi lu 1977. 

Sesuai dengan Pedoman Pokok pasal 7, tentang hubungan kerja antara Maj el is 
Ulama Indonesia dan 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 dan Tingkat II agar : 

I. Sejalan dengan pendirian Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia hanya 
mengadakan penyampaian fatwa-fatwa keagamaan belaka, dan 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 dan mensukseskan Sidang Umum MPR tersebut. 

3. Penuh taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dengan mengajak 
umat meningkatkan taqwa serta rnemperbanyak ibadah khususnya qiamul alil 
dengan mohon pertolongan kepada ..... . 

Walhamdulillah Rabbil' Alamin. 

Jakarta, 10 Sha far 1396 H. 
l 0 Februari l 976M. 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ke tu a, Pjs, Sekretaris, 

ttd ttd 

K.H. M. SYUKRI GHOZALI H. AMIRUDDIN SIREGAR 



4. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bersidang pada tanggal 20 Oktober 
1975, 30 Oktober 1975, I Nopember 1975, 4 Nopember 1975, 26 Januari 1976 
dan tanggal 8 Februari 1976 yang membicarakan pelbagai persoalan antara lain 
mengenai masalah ''Penyalahgunaan Narkotika," setelah: 

l\tembaca: 

Rekomendasi Majelis Ulama DK.I Jaka11a tentang Pemberantasan Narkotika dan 
Kenakalan Remaja, se11a bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan 
masalah 

l\1empelajari dan Membahas: 

I. Prinsip dalam agama Islam tentang : Larangan memasukkan sesuatu benda 
atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, aka! dan jiwa dalam tubuh 
manusia. 

2. Akibat-akibat buruk dan berbahaya serta kerugian yang ditimbulkan oleh 
penyalahgunaan narkotika dan semacamnya oleh seseorang untuk selain dari 
pada pengobatan, bisa pula sampai menyebabkan kematian, terutama 
dikalangan remaja. 

3. Bahwa usaha pemerintah untuk menanggulangi korban dari penyalahgunaan 
narkotika dan semacamnya (madat, ganja, mariyuana dan lain-lain) termasuk 
usaha pencegahannya, belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. 

Menimbang: 

Bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya 
yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu 
pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usaha-usaha dan 
tindakan-tindakan: 

1. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyeludup 
bahan-bahan narkotika sampai kepada hukuman mati. 

2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan lain-



Iain petugas pemerintah Sipil dan Militer yang memudahkan, meloloskan, 
membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer gelap narkotika. 

3. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi yang lebih 
berat terhadap mereka yang mempunyai legal itas untuk penjualan narkotika 
agar tidak disalahgunakan. 

4. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang 
mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika dan semacamnya. 

Nasa'i, Daraqutni, dan Ibnu Hibban mengeluarkan hadits dengan bunyi lafaz 
yangsama: 

"Rasullullah SAW melarang daripada mencapai sedikit barang yang banyaknya 
memabukkan. " 

Pendapat Ulama Fiqih: 

Bahwa menyalahgunakan pemakaian al-mukhaddirat (macam-macam obat 
bi us) hukumnya haram. U lama-ulama Islam dalam hal ini sependapat. 

2. Filsafat hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan kepribadikan 
bangsa Indonesia. 

MEMUTUSKAN 

l. Menyatakan hasam hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, 
yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya 
seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan Ketahanan 
Nasional. 

2. Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang 
pemberantasan narkotika dan kenakalan remaja. 

3. Menyambut baik dan menghargai segala usaha menanggulangi segala akibat 
yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya. 

4. Menganjurkan kepada Presiden RI agar berusaha segera mewujudkan 
Undang-Undang tentang penggunaan dan Penyalahgunaan Narkotika, 
tennasuk obat bius semacamnya, serta pemberatan hukuman terhadap 
pelanggamya. 



5. Menganjurkan kepada Presiden RI membuat instruksi-instruksi yang lebih 
keras dan intensif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan 
narkotika. 

6. l\1enganjurkan kepada Alim Ulama, Guru-guru, Mubaligh dan pendidik 
untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerapan terhadap masyarakat 
mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. 

7. Menganjurkan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi 
pendidikan dan sosial serta masyarakat pada umumnya terutama pada orang 
tua untuk bersama-sama berusaha menyatakan "Perang Melawan 
Narkotika." 

l\'lengin2at: 

I. Dali I al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut: 

a. Firn1an Allah: 

"Janganlah kamu jerumuskan dirimu kepada kecelakaanlkebiasaa11 
(sebagai akibat tangan) tangan-tangamnu. "(QS. Al-Baqarah [2]: 195) 

b. Fin11an Ailah: 

l'o.J& L~ "\\) \--~ .,,.,,..,.,,__..,/ <,~~ ,1,-i~ ....... ~~1,,"';1-~.1...~z..-::~1/ 
"-3-,,,~ .. '"° -7 .... ~ ~~~ 0 ., :.;;r~'~-' ... 

... ..,, \ :;.. !:.-

"Danjanganlah kamu membunuh dirimu (dengan mencapai sesuatuyang 
membahayakanmu). Karena sesz111ggu/111ya Allah maha kasih sayang 
kepadamu. "(QS. An-Nisa [4}; 29). 

c. Hadits Ummu Salamah; 

"Melarang Rasulullah SAW daripada tiap-tiap barang yang 
memabukkan dan melemahkan aka! dan badan. "(Had its Rfl.vayat Ahmad 
dalam sunnahnya, dengan sanadyang sahih). 

Sabda Rasullullah : 



"Tiap-tiap barang yang memabukkan haram. " (Diri..,vayatkan o/eh A/
Bukhari dcm Muslim). 

Hadits dari Jabir RA bahwa Rasullullah bersabda: 
bahasa arab 

"Setiap benda yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya haram." 
(Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Turmudzi,m Nasai, lbnu 
Majah, dan //mu Hibban yang mengsahihkannya, serta Turmudzi yang 
menanggapnya Hasan, sedang rijal-nya dipercaya). 

Ketua, 

ttd 

Jakarta, 10 Sha far 1396 H. 
10 Februari l 976M. 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pjs, Sekretaris, 

ttd 

K.H. M. SYUKRI GHOZALI H. AMIRUDDIN SIREGAR 



5. PENYALAHGUNAAN ECSTASY DAN 
ZAT-ZAT SEJENIS LAINNYA 

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya yang berlangsung di Masjid lstiqal 
Jakarta pada hari Senin, 18 Rabi'us Sani 1417 H. bertepatan dengan tanggal 2 
September 1997 M., setelah: 

l\1ENIMBANG: 

I. Bahwa penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya pada akhir-akhir 
ini telah mewabah dan merebak di mana-mana, tidak hanya di kota-kota besar 
saja, tetapi telah sampai ke desa-desa. 

2. Bahwa penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya tersebut telah 
banyak menimbulkan kerusakan terhadap manusia dan menyebabkan 
timbulnya keresahan dalam masyarakat luas dan menimbulkan gangguan 
kamtibmas pada umumnya. 

3. Bahwa menurut penelitian dan pemberitaan berbagai mass media, korban 
penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya pada umumnya adalah 
remaja dan dewasa muda, yang justru mereka sedang dalam usia produktif 
dan yang merupakan sumber daya manusia (SDM), sebagai asset bangsa dan 
di masa depan. 

4. Bahwa masyarakat luas, khususnya umat Islam, mengharapkan agar MUI 
mengeluarkan fatwanya tentang penyalahgunaan tersebut. 

MEMPERHATIKAN: 

I. Pengertian ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya menurut para ahli adalah bahan 
yang tidak tennasuk narkotika atau alkohol, melainkan tennasuk zat adiaktif 
yang dapat mengakibatkan adiksi (kecanduan, ketagihan dan 
ketergantungan). 

2. Pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaian dan penggunaan ecstasy dan 
zat-zat sejenis lainnya terhadap susunan syaraf pusat ( otak) serupa dengan 
narkotika atau alkohol (miras minuman keras). 

3. Akibat penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya dapat 
mengganggu kejiwaan seseorang (psikis), seperti gelisah, suka menghayal, 
memiliki kecenderungan ·untuk melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri 



(self destruction), panik, cemas, dan depresi mental. dan bahkan pada stadium 
tertentu akan menimbulkan gangguan fisik atau organ-organ tubuh, seperti 
gangguan pada otak,jantung, ha ti, ginjal, kulit, dan bahkan a lat kelamin. 

4. Peredaran dan perdagangan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya telah 
sedemikian marak dan telah mencapai tingkat yang sangat mencemaskan dan 
mengerikan. 

5. Arahan dari Ketua Umum MUI, penjelasan dari Direktorat Reserse POLRI, 
serta pandangan dan pendapat dari seluruh peserta sidang. 

MENGINGAT: 

Dasar-dasar hukum Islam, antara lain: 

I. Firman Allah SWT: 

"Dan janganlah kamu menjaruhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan ... " 
(QS. Al-Baqarah [2}: 195). 

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi rahmat pagi 
semesta alam) .. "(QS. Al-A11biya [21}: 107). 

" .. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu. "(QS. an-Nisa [4}:29). 

"Hai orang yang beriman! Sesu11gguhnya (meninum) khamw; be1judi, 
(berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah 
perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. " 



(QS. Al-Ma 'idah [5}: 90). 

" ... Danjanganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungg11!111ya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. "(QS. Al-Qasas 
[28}: 77). 

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. 
Jbnu Majah dan Daraqutni). 

"Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah 
haram. "(HR. Ahmad, lbnu Majah, dan Daraqutni dari lbnu Umm). 

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, pe11yaji11ya, 
pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan ata11 
penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Abu Daud dan fb1111 
Majah dari Jbnu Umar). 

/ ' ,I /., ¥ ~ -/'(/_' .,I / ~ 
(c;.-.~~ti'"!v) .. ~~:_\~ ~ ·}9~\~) ~,,..... (._~ "/ 

"Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan. " (HR. a/
Hakim dari Jbnu Abbas). 

''Khamar itu sumber kejahatan. "(Hadits) 



3. Kaidah Fiqhyiyah: 

"Kemudaratan itu harus dihilangkan. " 

"Mencegah ma.fsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambi/ 
kemaslahatan. "dengan memohon petunjuk Allah SWTserta rida-Nya. 

MEMUTUSKAN 

I. Memfatwakan : 

a. Menyalahgunakan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya adalah haram. 

b. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah mengkonsumsi I 
menggunakan, mengedarkan/memperdagangkan, memproduksi dan 
membantu terjadinya penyalahgunaan untuk keperluan yang tidak 
semestinya. 

2. Merekomendasikan: 

a. Menganjurkan kepada pemerintah agar bemsaha segera mewujudkan 
undang-undang ten tang penggunaan dan penyalahgunaan ecstasy dan zat
zat sejenis lainnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya. 

b. Menganjurkan kepada pemerintah untuk membuat instruksi-instmksi 
yang lebih keras dan intensif terhadap korban penyalahgunaan ecstasy 
dan zat-zat sejenis lainnya. 

c. Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan 
pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat 
sejenis lainnya, serta mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya. 

d. Menganjurkan kepada alim ulama, gum-gum, mubaligh, dan pendidik 
untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerangan terhadap 
masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. 



e. Menganjurkan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi 
pendidikan dan sosial, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, dan 
masyarakat pada umumnya, terutama para orang tua untuk bersama-sama 
berusaha menyelamatkan generasi mendatang dari sikap dan perilaku 
penyalahgunaan ecstasy dan zat-zat sejenis lainnya. 

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang lurus. 

KetuaUmum 

Jakarta, 18 Rabiul Tsani 1396 H. 
2 September l 976M. 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris Umum 

K.H. HASAN BASRI DRS. NAZRI ADLANI 

KETUA KOMISI FATWA MUI 

PROF. K.H. IBRAHIM HOSEN, LML 



6. HUKUM ALKOHOL DALAM MINUMAN 

Muzakarah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Minuman yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 
(LP.POM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 13-14 Rabiul Akhir 1414 
Hijriah bertepatan dengan tangaal 30 September 1993 di Jakarta, setelah 

MENIMBANG: 

a. Bahwa Islam adalah agama Allah yang memberi tuntunan dan pedoman 
hidup secara menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk 
memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagian di akhirat. 

b. Bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, 
ketunman, dan ha1ta. Segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya 
tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, 
sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau 
dianjurkan untuk dijauhi; 

c. Bahwa dipandang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional. 

MENGINGAT: 

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/PER/IV/77 tentang 
Minuman Keras. 

4. Pedoman Dasar, Pedoman Rumah Tangga, dan Program Kerja Majelis Ulama 
Indonesia. 

MENDENGAR: 

1. Pengarahan Menko Kesra, H. Azwar Anas; 



2. Pengarahan Menteri Agama, Dr. H. Tarmizi Taher; 

3. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, K.H. Hasan Basri; 

4. Lapornn Ketua LP.POM Majelis Ulama Indonesia, Prof. DR. Hj. Aisyah 
Girindra; 

5. Makalah tentang Alkohol: Proses Te1jadi, Kandungan, dan Kadamya, oleh 
Dr. Ir. Aziz Darwis, dan Dr. Ir. Tri Susanto; 

6. Makalah tentang Manfaat dan Mudarat Alkohol, oleh Brigjen Pol. Toni 
Sugiarto, Prof. K.H.M. Ali Yafie dandr. H. Ka11ono Muhammad; 

7. Makalah tentang Status Hukum Alkohol, oleh K.H. Ahmad Azhar Basyir, 
MA., Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML., Dr. H.S. Aqil Munawwar, MA., dan 
K.H. LatiefMuchtar, MA. 

J\1E1\1PERHATIKAN: 

1. Laporan Komisi Adan Komisi Muzakarah Nasional tentang Alkohol Dalam 
Produk Minuman; 

2. Pendapat, saran, dan usul peserta Muzakarah Nasional tentang Alkohol 
Dalam Produk Minuman. 

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT. 

MEI\1UTUSKAN 

Merumuskan hal-hal sebagai berikut: 

I. Alkohol dan Dampaknya 

1. Alkohol yang dimaksud dalam pembahasan di sini ialah etil alkonol atau 
etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H50H. 

2. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) 
yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang 
mengandung karbohidrat, misalnya: biji-bijian, buah-buahan, nira dan lain 
sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang 



termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B, dan C (Per. 
Menkes No. 8611977). 

3. Anggur obat, anggur kolesom, arak obat, dan minuman-minuman sejenis 
yang mengandung alkohol termasuk ke dalam minuman beralkohol. 

4. Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk di dalam minuman 
beralkohol. 

5. Berapa pun kadar alkohol pada mmuman beralkohol tetap dinamakan 
minuman beralkohol. 

6. Dampak negatif dari minuman beralkohol lebih besar dari efek positifnya, 
seperti, misalnya: pengaruh burnk terhadap kesehatan jasmani dan rohani, 
kriminalitas, kenakalan remaja, gangguan kamtibmas dan ketahanan 
nasional. 

7. Dampak positif alkohol sebagai obat yang diminum sudah dapat diganti 
dengan bahan lain. Namun pada obat Iuar/obat oleh masih digunakan. 

II. Status Hukum Minuman Beralkohol 

Meminum minurnan beralkohol, sedikit atau banyak, hukumnya haram. 
Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, 
memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil/keuntungan dari 
perdagangan minuman beralkohol. 

Kesepakatan terse but didasarkan atas : 

1. Meminum minuman beralkohol adalah muskir (memabukkan). Setiap yang 
memabukkan adalah khamar dan khamar hukumnya haram. Oleh karena itu 
meminum minuman beralkohol adalah haram hukumnya. Dalil tentang hal 
ini, antara lain, sebagai berikut: 

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meninum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah 



perhuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" 
(QS. Al-1\1a 'idah [5}: 90). 

"Allah melaknat (mengutuk) khama1~ peminumnya, penyajinya, 
pedagangnya, pembe/inya, pemeras bahannya, penahan ata11 
penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Abu Daud da11 !b1111 
Majah dari lbnu Umar). 

"Semua yang memabukkan ada/ah khamar dan semua khamar adalah 
ha ram." (HR. Muslim dari lbnu Umar). 

• " §' // ,,,, ,, .« ~-'~. Z"'e'·1 / 
(/u.'~~_..J~~ o..,:'vu;ll..J \ ~1'_..,) • '~~ ~ ~\ \.. 

"Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah 
ha ram." (HR. Ahmad, Jbnu Majah, dan Daraqutni dari lbnu Umm~. 

2. Minuman beralkohol mengakibatkan lupa kepada Allah dan merupakan 
sumber segala macam kejahatan, karena alkohol dapat menimbulkan dampak 
negatif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan 
negara. 

"Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci segala keburukan." (HR. a/
Hakim dari lbnuAbbas). 

"Kha mar itu sumber kejahatan. "(Hadits) 

3. Minuman beralkohol merusak kesehatan, karena alkohol dapat merusak 
organ hati, saluran pencemaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya 
dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman: 



"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan ... " 
(QS. Al-Baqarah [2}: I 95). 

4. Minuman beralkohol menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena 
peminum alkohol produktivitasnya akan menurun. Nabi SAW bersabda: 

"Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain. "(HR. 
lbnu Majah dan Daraqullli). 

5. Minuman beralkohol dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, 
karena para peminum minuman beralkohol sering melakukan perbuatan 
kriminalitas yang meresahkan dan menggelisahkan masyarakat serta sering 
terjadi kecelakaan lalu lintas karena mengendarai mobil dalam keadaan 
mabuk. Allah berfirman: 

" ... Danjanganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. " 
(QS. Al-Qasas [28}: 77). 

6. Minuman beralkohol membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena 
minuman beralkohol dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan 
yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional, mentalitas, dan moralitas 
mansuia Indonesia masa depan. Berkenaan dengan hal ini, kaidah Fiqhiyah 
menegaskan : 

"Kemudahan itu harus dihilangkan." 



"A1encegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan darzjJada mengambil 
kemaslahatan. " 

I I I. Rekomendasi 

Dalam upaya penanggulangan mmuman beralkohol Muzakarah 
merekomendasikan sebagai berikut: 

1. Kepada Pemerintah : 

a. Pemerintah hendaknya meningkatkan usaha membebaskan masyarakat, 
terutama kaum remaja, dari pengaruh minuman beralkohol dengan 
membentuk badan penanggulangan alkoholisme dan menjadikan 
pembebasan minuman beralkohol sebagai gerakan nasional. 

b. Departemen Perindustrian hendaknya memberhentikan pemberian izin 
untuk mendirikan pabrik yang memproduk minuman beralkohol dan 
secara berangsur mengurangi produksinya. 

c. Departemen Perdagangan hendaknya memberhentikan pemberian izin 
untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan memperketat 
pengedarannya. 

d. Departemen Kesehatan, hendaknya : 

1) Mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk membatasi produksi dan 
perdagangan minuman beralkohol sebagaimana pasal 44 dan pasal 82 
Undang-Undang tentang Kesehatan. 

2) Mengurangi penggunaan alkohol dalam produksi obat-obatan. 

3) Mempersiapkan peraturan pencantuman pernyataan bahwa 
"ALKOHOL BERBAHAYA BAGI KESEHATAN DAN MASA 
DEPAN ANDA" pada kemasan minuman beralkohol. 

e. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya memperketat 
aturan, pengawasan, mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang 
minum dan atau mengedarkan minuman beralkohol. 



f. Departemen Agama hendaknya meningkatkan pendidikan agama di 
sekolah-sckolah dengan memasukkan bahaya minuman beralkohol dalam 
materi pengajaran agama. 

g. Depar1emen Kehakiman agar memasukkan sanksi yang cukup berat 
terhadap pelanggaran perundang-undangan yang menyangkut minuman 
beralkohol dalam penyusunan KUHP. 

h. Departemen Penerangan agar membatasi iklan-iklan mengena1 
perdagangan minuman beralkohol. 

t. Kepolisian dan petugas hukum Iainnya agar berusaha meningkatkan 
pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan minuman beralkohol 
serta mengambil tindakan yang tegas terhadap pelakunya. 

2. Menghimbau 

a. Para cendckiawan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sehingga 
penggunaan alkohol sebagai pelarut obat dalam dan luar, escense, 
pewarna, dan pewangian dan digantikan dengan bahan altematif Iain. 
Penemuan ilmu dan teknologi yang semakin maju temyata dapat 
mendukung ketentuan agama tentang penggunaan alkohol. 

b. Instansi pemerintah untuk mencarikan jalan keluar pada industri alkohol 
dan minuman beralkohol yang bersifat mmah tangga agar usaha ekonomi 
mereka tetap berjalan. 

3. Kepada pimpinan ormas, ulama, mubalig, dan khatib, menghimbau: 

a. Ormas-ormas Islam dan Iembaga-lembaga Islam untuk berperan aktif 
dalam memasyarakatkan bahaya minuman minuman beralkohol dan 
mempelopori gerakan nasional dalam menyelamatkan masyarakat dari 
bahaya minuman beralkohol. 

b. Para ulama, mu ball ig, dan khatib untuk meningkatkan dakwah Islamiyah 
dengan menekankan bahaya minuman beralkohol terhadap kehidupan 
agama, kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

c. Masyarakat, khususnya umat Islam~ agar menjauhi minuman-minuman 
beralkohol, demi keselamatan pribadi, keluarga, dan masyarakat. 



d. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia agar mendorong pemerintah 
untuk segera membentuk badan penanggulangan alkoholisme. 

Jaka11a, 14 Rabiul Akhir 1414 H. 
0 I Oktober I 993M. 

MUZAKARAH NASIONAL 
TENTANG ALKOHOL DALAM PRODUK MINUMAN 

Pimpinan Sidang 

Ketua, Sekretaris, 

ttd ttd 

K.H. HASAN BASRI DR. IR. H.M. AMIN AZIS 



7. MAKANAN DAN MINUMAN YANG 
BERCAMPUR DEN GAN BARANG HARAM/NAJIS 

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 
1400 H. bertepatan dengan tanggal 26 Mei- I Juni 1980 M. 

MEMUTUSKAN 

Menfatwakan .!. 

1. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang 
haram/naj is hukumnya adalah haram. 

2. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang 
haram/najis hendaknya ditinggalkan. 

3. Adanya makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang 
haram/najis hendaklah Majelis Ulama Indonesia meminta kepada instansi 
yang bersangkutan memeriksanya di Laboratorium unruk dapat ditentukan 
hukumnya. 

Jakarta, 14 Raj ab 1400 H. 
OlJuni 1980M. 

DEWAN PIMPINAN/ 
MUSYAWARAH NASIONAL II 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

ttd ttd 

PROF. DR. HAMKA DRS. H. KAFRAWI 



TAMBAHAN PENJELASAN : 

Fatwa di atas didasarkan, antara lain, pada: 

I. Kaidah fiqh 

''Apabila berkumpul yang halal dan yang haram (pada sesuatu), unsur yang 
haramlah yang dimenangkan (sesuatu itu menjadi haram). " 

2. HaditsNabi S.A.W. 
bahasa arab 

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas: dan diantara 
keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (tidak jelas hukumnya) yang tidak 
diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati-hati dari perkara 
syubhat, ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. " (HR. Bukhari: 
lihat Fath al-Bari bi-Syarh al-Bukhari, [Misr: Mustafa al-Bab al-Halabi, 
1959],juz I, h. 135). 



8. HUKUM MEMERANKAN NABI/RASUL DAN 
ORANG SUCI DALAM FILM 

Dewan Pimpinan Maj el is Ulama Indonesia setelah: 

Mengin~at: 

l. Keputusan Rapat Ke1ja Majelis Ulama Indonesia tanggal 24 Rajab 1396 
H./21 Juli 1976 M. tentang Film The Message yang berbunyi: 

a. Menolak menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk apapun, baik 
dalam gambar maupun dalam film. 

b. Apabila ada gambar atau film yang menampilkan Nabi Muhammad dan 
keluarganya, maka hendaknya pemerintah melarang gambar atau film 
semacam itu masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia. 

2. Hadits Nabi yang berbunyi : 

"Barang siapa berdusta kepada saya dengan sengaja, maka dipersilahkan 
untuk menempati tempat duduknya di api neraka. " 

3. Adanya riwayat bahwa Nabi pada Fath Makkah (Penaklukan Mekah) 
memerintahkan untuk memecahkan/menghancurkan gambar-gambar/patung 
para nabi yang terdahulu yang terpajang di Ka 'bah. 

4. Adan ya Ijma' Sukuti tentang tidak bolehnya melukis/menggabar Nabi/Rasul. 

5. Kaida Sadd az-Zari'ah (sebagai tindak preventif) untuk menghindari hal-hal 
yang tidak diinginkan oleh agama dan menjaga kemumian Islam, baik segi 
akidah, akhlak, maupun syari'ah. 

MEMUTUSKAN 

Memfatwakan : 

1. Para Nabi/Rasul dan keluarganya haram divisualisasikan dalam film. 



2. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang penge11ian "Nur Muhammad'', 
maka tidak dibenarkan menggunakan cahaya sebagai pengganti Nabi 
Muhammad SAW. 

Jakar1a, 17 Syawal 1408 H. 
2 Juni 1988 M. 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum, Sekretaris Umum, 

ttd ttd 

K.H. Hasan Basri S. Prodjokusumo 



9. PROSED UR PERNIKAHAN 

Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan/pemikahan 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 
Iangsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat sekitar masalah 
terse but. 

Oleh karena itu, dalam Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang 
berlangsung pada 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara hari-hari, 
seksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil tabayyun, 
ketentuan hukum, dan kepentingan umum. 

Atas dasar itu, dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT Majelis 
Ulama Indonesia menyampaikan pemyataan dan aj akan sebagai berikut: 

I. Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan 
sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan 
dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti 
ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. 

2. Ketentuan Umum mengenai syarat sah pemikahan menurut ajaran Islam 
adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, 
ijab kabul, serta mahar (maskawin). 

3. Ketentuan pernikahan bagi warganegara Indonesia (termasuk umat Islam di 
Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 
Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umurn, 
mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah hukum 
Islam; 

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilasakanakan dan 
menghilangkan perbedaan pendapat. " 



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 pemikahan tetap berpedoman pada ketentuan
ketentuan hukum tersebut di atas. 

6. Kepada para ulama, muballiq, da'i, petugas-petugas penyelenggara 
perkawinan/pemikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat 
supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan 
memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pemikahan dengan 
mempedomani ketentuan diatas. 

Jakarta, 30Zulqaidah 1416H. 
19 April 1988 M. 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum, Sekretaris Umum, 

K.H. Hasan Basri Drs. H.A. N azri Adlani 



10. PENGUCAPAN SIGHAT TA'LIQ TALAQ 
PADA WAKTU UPACARA AKAD NIKAH 

Sidang Komisi Fatwa MUI, yang berlangsung di ruang rapat MUI, Masjid 
Istiqal Jakarta, pada 23 Rabi'ul Akhir 14 I 7 H., bertepatan dengan 7 September 
1996, setelah : 

Memperhatikan: 

a. Surat Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI 
Nomor: d/PN.O l/3 I 03/1996 tanggal 26 Juni 1996 perihal pengucapan sighat 
ta'liq talaq sesudah upacara akad nikah. 

b. Pendapat para pese11a sidang dalam pembahasan masalah terse but. 

MEMUTUSKAN 

Berpendaoat : 

1. Materi yang tercantum dalam sighat taliq talaq pada dasarnya telah dipenuhi 

dan tercantum dalam Undang-Undang No. 111974 tentang Perkawinan dan· 

Undang-Undang Nomor 7 /1989 ten tang Pengadilan Agama. 

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian ta'liq talaq 

bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat 3). 

Menyarankan : 

Pengucapan sighat ta'liq talaq, yang menurut sejarahnya untuk melindungi 

hak-hak wanita (isteri) 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 sarnpai dengan tingkat kecamatan. 

Jakarta, 23 Rabi 'ul Akhir 1417 H. 
7 September 1996 M. 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum, Sekretaris Umum, 

K.H. Hasan Basri S. Prodjokusumo 

Ketua Komisi Fatwa 

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. 



11. PERKAWINAN CAMPURAN 

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11 - 17 Rajab 
1400 H. bertepatan dengan 26 Mei- I Juni 1980 M., setelah: 

I. Firman Allah : 

"Danjanganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman 
(masuk Islam). Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 
wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga 
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 
muysrik walaupun ia menarik hatimu. (Larangan itu karena) karena 
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan 
izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) 
kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. " 
(QS. a/-Baqarah [2}: 221). 

2. Firman Allah : 

" ... (Dan diha/alkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di 
antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga 
kehormatan di antara wanita-wanita yang diberi Al-Kitab (Ahlu Kitab) 
sebelum kamu, bi/a kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud 
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya 



gzmdik-gundik. Bara11g siapa ya11g kafir sesudah beriman (tidak menerima 
lwkum-lwkum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di hari akhirat 
termasuk ora11g-ora11g merugi. "(QS. al-Ma 'idah [5}: 5). 

3. Finnan Allah: 

"A1aka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman 
maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) 
ora11g-ora11g kafil: Mereka (wanita mukmin) tiada halal bagi orang-orang 
kafir itu dan ora11g-orang kafir itu ti ad a halal bagi mereka ... " (QS. al
Mumtahanan [60]: I 0). 

4. Firman Allah : 

"Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargarnu dari api 
neraka ... "(QS. at-Tahrim [66}:6). 

5. Sabda Na bi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Tabrani: 

"Rarang siapa telah kawin, ia telah rnernelihara setengah bagian dari 
imannya, karena itu, hendaklah ia taqwa kepada Allah dalarn bahagianya11g 
lain" (HR. Tabram). 

6. Sabda Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Aswad bin Sura'i: 

"Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia rnenyatakan oleh 
lidahnya sendiri. Maka, ibu bapaknyalah yang rnenjadikannya (beragam) 
Yahudi, Nasrani, a tau Majusi" (HR. Aswad bin Sura 'i). 



MEMUTUSKAN 

l\1lemfatwakan: 

I. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram 
hukumnya. 

2. Seorang Jaki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. 
Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab 
terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa 
mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia 
memfatwakan perkawinan terse but hukumnya haram. 

Jakarta, 17 Rajah 1400 H. 
I Juni 1980 M. 

DEWAN PIMPINAN/MUSYAWARAH NASIONAL II 
l\'IAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

Ttd ttd 

Prof. DR. HAMKA Drs. H. KARFAWI 



12. NIKAH MUT' AH 

DEWAN PIMPINAN MAJ ELIS ULAMA INDONESIA, setelah: 

MEI\'1PERHATIKAN : 1. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI 
nomor: BVI/4PW.O 11482311996 tanggal 11 
Oktober 1996, perihal "perlu dikeluarkan fatwa 
tentang kawin mut'ah". 

MENIMBANG 

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 tentang, antara 
lain, nikahmut'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, usu!, dan saran dari para peserta Sidang 
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 
Oktober 1997. 

: I. Bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak 
dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, 
terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. 

2. Bahwa praktek nikah mut'ah tersebut telah 
menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan 
keresahan bagi para orang 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 



MENGINGAT 

penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal 
Jama'ah) yang tidak mengakui dan menolak paham 
Syi'ah secara umum 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. 

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

"Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka 
memelihara kemaluannya kecuali terhadap 
isteri a tau jariah mereka: maka sesungguhnya 
mereka (dalam hal ini) tiada tercela" (QS. al
Mulaninun [23}: 5-6) 

Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan 
kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang 
berfungsi sebagai isteri atau jariah. Sedangkan 
wanita yang diambil denganjalan mut'ah tidak 
berfungsi sebagai isteri atau sebagai jariah. Ia 
bukan jariah, karena akad mut'ah bukan akad 
nikah, dengan alas an 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 kuranglah hak 
seseorang dalam hubungan dengan 
kebolehan beristeri 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 berungsi sebagai isteri, sebab mut'ah 
itu tidak menjadikan wanita berstatus 
sebagai isteri dan tidak pula berstatus 
jariah. Oleh karena itu, orang yang 
melakukan mut' ah termasuk di dalam 
finnan Allah: 

"Barang siapa mencari selain dari pada 
itu, maka mereka itulah orang yang 
me/ampaui batas" 
(QS. al-Mukminun [23}: 7). 

darurat, kembali dilarang oleh Rasulullah 
SAW sebagaimana diketahui dari 
perkataan" ~~.P "dalam hadis 
terse but 

2. Nikah mut'ah bertentangan dengan tujuan 
persyari 'atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan 
keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan (Iat-
tanasul--" J--~1 ") 

3. Nikah mut'ah bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan pemerintah/negara Republik 
Indonesia (antara lain UU. Perkawinan Nomor 
111974 dan Kompilasi Hukum Islam). Padahal, 
peraturan perundang-undangan itu wajib ditaati 
kepada pemerintah (ulil amri), berdasarkan, antara 
lain: 

a. Firman Allah : 

j '-'~\~,.~;;~/~~·~,'-'./\-::'• j,~u-
~.J _..,~ ,..,, ~ 0-'_, .... 

~~~A·~,·~~/ (04\ .. \..a.),, ... r~~\.p~ 
"Hai orang beriman! Taatilah Allah dan Rasul 
(Nya), dan ulil amri diantara kamu ... (QS. an
Nisa [ 4 }: 59) 

b. Kaidah Fiqhiyah: 



MENETAPKAN 

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk 
dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan 
pendapat" 

Dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT. 

MEMUTUSKAN 

: 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 dikemudian hari 
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan : Jakarta 
Pada tanggal : 25 Oktober 1997 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Komisi Fatwa UMI KetuaUmum, Sekretaris Umum, 

Prof. KH. Ibrahim Hasen KH. Hasan Basri Drs. HA. Nazri Adlani, 



13. TALAK TIGA SEKALIGUS 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapatnya tanggal 27 
Dzulhijjah 1402 H., bertepatan dengan tanggal 24 Oktober 1981 M. setelah: 

l\1embaca: 

Pennintaan tertulis dari Direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Jenderal 
Bi mas Islam dan Urusan Haji No. D II/02/4468/ 1981 tanggal 22 September 1981 
ten tang masalah Talak Tiga Sekaligus. 

l\1enimbang: 

1. Pendapat Jumhur Sahabat dan Tabi'in se1ta Imam Mazhab al-Arba'ah bahwa 
talak tiga sekaligus jatuh tiga. Ibnu Hazm dari Mazhab Zahiri juga 
berpendapat demikian. 

2. Pendapat Tawus, Mazhab Imaniyah, Ibnu Taimiyah, dan Ahlu az-Zahir, talak 
tiga sekaligus jatuh satu. 

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

4. Di Indonesia sudah berlaku UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di 
mana putus perkawinan dengan talak dan tata cara talak bagi yang beragama 
Islam sudah diatur pada pasal 10 jo 3 1 UU tersebut dan pasal 14 s/d 18 PP No. 
9/1975. 

Membaca: 

UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No. 911975, jika dilaksanakan dengan baik 
tidak akan terjadi lagi talak tiga sekalilgus di Indonesia: 

MEMUTUSKAN : 

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

1. Harns diusahakan dengan sungguh-sungguh supaya kasus talak tiga sekaligus 
jangan sampai terjadi lagi. 



2. Untuk mencapai maksud tersebut di atas ialah dengan melaksanakan UU No. 
111977 dan PP No. 911975. 

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

4. Kecuali itu, penyuluhan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan 
Pelaksanaannya bagi masyarakat harus dilaksanakan secara sungguh. 

Jakarta, 27 Dzulhijah 1402 H. 
24 Oktober 1981 M. 

Komisi Fatwa 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ke tu a, Sekretaris, 

ttd ttd 

Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML H. Musytary Yusuf, LA 



14. IDDAH WAFAT 

KOMISI Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada 
tanggal 19 Shafar 1402 H., bertepatan dengan tanggal 16 Desember 1981, setclah 

l\1cmbaca 

I. Surat Direktur Pembinaan Umsan Haji Direktorat Jenderal Bimas Islam 
dan Umsan Haji Depag RI. 

2. Surat Pem1ohonan dari Sdr. H.A. Chalil Cham id. 

l\1emperhatikan 

1. Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 240: 

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu da11 
meninggalkan istri, hendaklah be1wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi 
najkah hingga setahun lamanya dengan tidak tidak disuruh pindalz (dari 
rwnalmya). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa 
bagimu (wall atau waria dari yang meninggal) membiarkan mereka berbual 
yang ma 'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. "(QS.al Baqarah [2}:240). 

2. Firman Allah daiam surat Al Baqarah ayat 234 

"orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan 
isteri-isteri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah)empat 
bu/an sepuluh hari. Kemudian apabila telah habia iddahnya, maka tidaa dosa 



Bagimu (para ·wall) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 
menurut yangpatut. Allah mengetahui apayang kamu perbuat.: 
(QS.al-Bagarah [2]:234) 

3. Kesepakatan Ulama tentang kewajiban wanita yang menjalankan iddah wafat 
untuk melakukan iddah dalam bentuk tidak berhias. 

4. Khilafiyah (perbedaan pendapat) yang terjadi di kalangan Ulama tentang 
wanita yang sedang menjalankan iddah wafat untuk meninggalkan rumah 
kediamannya pada malam hari (menginap) di luar tempat kediamannya, di 
mana pendapat jumhur Ulama tidak membolehkan meskipun untuk 
melakukan ibadah haji, sedangkan sebagian Ulama, yang dipelopori oleh Ibnu 
Ham, membolehkan. 

Menimban2 

Bahwa untuk memelihara kehannoniaan hubungan keluarga suami yang 
meninggal dengan pihak iateri yang ditinggalkan dan keluarga besamya, masalah 
kebolehan wanita yang sedang menjalankan iddah wafat untuk melakukan ibadah 
haji, KOMIS! Fatwa memandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap 
masalah tersebut. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

1. Kebolehan wanita yang berada dalam iddah wafat untuk meninggalkan rumah 
kediamannya pada ma lam hari adalah masalah khilafiyah 

2. Memilih pendapat Jumhur Ulama tentang ketidakbolehan wanita dalam 
menjalankan iddah wafat meninggalkan rumah kediamannya pada ma lam hari, 
meskipun untuk melakukan ibadah haji. 

Ketua, 

Ttd. 

Jakarta, 19 Shafar 1402 H 
16 Desember 1981 M 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

ttd. 

PROF. K.H. IBRAHIM. H, LML H. MUSYTARI YUSUF, LA 



15. ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK) 

Rapat Ke1ja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung 
pada bulan Jumadil Akhir 1405 H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi 
sebagai : 

I. Islam mengakui ketunman (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari 
perkawinan (pemikahan). 

2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan 
ketunman (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan 
dengan syari 'ah Islam. 

3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan 
agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, 
mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak 
sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan 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 ADO PSI 

I. Qur an Surat al-Ahzab: 4 

"Dan, Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandu11gm11 
(sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan 
Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkanjalan yang bena1:" 

2. Al-Qur'an surat al-Ahzab: 5 



"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 (panggillah mereka sebagm) saudaramu seagama 
dan mula-mula (hamba sahayayangdimerdekakan). " 

3. Surat Al-Ahzab: 40 

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah Bapak dari seorang laki-laki di antara, 
tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu ". 

4. SabdaNabiMuhammadS.A.W. 

"1":-:'\ ./~ ,,I/., ........ (, ,,/\".!......... ~ -i:-'::"./ ....... ~/'./J~ . ./ / .--( "1..~/ 
~ ~J-.> J~U;'w-::'"' l rJ.ft (c.r' ,.'4»\.~.,-v-- tt"'"'A:.> \ ~~{'0.) ~ \~ 

... ., 9 c.~~d~.)? :;;.-?-:-~f P-"~ 

"Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: " Tidak 
seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang 
seben~rnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah 
kufur"(H.R. Bukhari dan Muslim) 

5. SabaNabi 

_,F,,,,,,,,, ·~ ·<-i, .,,,~, .,., "'\,~ ~~t\ ...... ~,, "/..I~',,,,_ ,. ,~,,,, 1' ., ,..,... ,.,,,. 
-~.J ... ~~~~.J-~4.r0 ui.;i (~&:- 0' ~A»~v~~-'~ :..r.~~ ,,_ / - ... •• ,!-;::'_,.,~,,, - /. .,.,,,,,,,~ 

(c>~,"~,,,,) "~p&,.e; ~~~i 

"Dari Sa 'ad bin Abi Waqqas Ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda. "Barang 
siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia 
tahu bahwa itu bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (H.R. Bukhari 
dan Muslim). 

6. Sabda N abi 



"Dari Abdullah bin Umar bin Khathab Ra. Sesungguhnya ia berkata: "Kami 
tidak memanggil (laid bin Hariaah) melainkan (kami pa11ggil) Zaid bin 
A1uhammad, sehi11gga turun avat al- Qur 'an : Panggillah mereka dengan 
nama ayah (kandu11g mereka, itulah yang lebih adil di siai Allah". (HR 
Bukhari). 

7. Sabda Nabi: 

"Sesunggulmya Zaid bin Harisah adalah mu/a Rasulu/lah SAW dan kami 
memangilnya dengan : "Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat : 
'Panggilah mereka dengan nama ayah (kandzmg) mereka, mereka itulah yang 
lebih adil di sisi Allah. "Latu Nabi bersabda : 'Engkau adalah Zaid bin 
Harisah "(HR Bukhari dan Mulim) 

8. Dalam TafsirAyat al-Ahkam, halaman 263, jilid 2, oleh Muhammad Ali as
Sabuni, dijelaskan sebagai berikut : 

"Sebagaimana Islam telah membatalkan Zih01; demikian pula halnya de11ga11 
tabanni (mengangkat anak ), Syariat Islam telah mengharamkannya. kare11a 
tabanni itu meniabahkan 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 mengoluarkan hadia dart Sa'd 
bin Abi Waqqas Ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda:" Barang siapa yang 
mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah 
ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-Malaikat, dan sekalian manusia, serta 
Allah tidak menerima daripadanya tasanuf dan kesaksiannya." 



9. Mahmud Syal tut dalam bukunya a/-Fatawa, halaman 292 menulia: 

Terjemahan bebas: 

Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah "tabanni" perlu difalzami 
bahwo "taba1111i" itu 2 (dua) bentuk. salah satu diantaranya bahwa 'seseorang 
mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, 
dalam rangka memberi kasih sayang, najkah pendidikan dan keperluan 
lainnya, dan secara hukwn anak itu bukan anaknya, "Tabanni" seperti ini 
adalah perbuatan yang pantas dike1jakan oleh mereka orang-orang yang leas 
rezekinya, nannm ia tidak dikaruniai anak Baik seka/i jika mengambil anak 
orang lain yang memang kekayaannya perlu, mendapat rasa kasih sayang Jbu
Bapak (karena yatim piatu), a tau untuk mendidik dan memberikan kesempatan 
be/ajar kepadanya, karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak 
mampu (fakir miakin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam 
merupakan perbuatan yang te1puji dan dianjurkan oleh agama serta diberi 
pahala. 
Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari pen inggalannya untuk 
anak angkarnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan 
ketenangan hidup. 



16. KEPENDUDUKAN, KESEHATAN, DAN 
PEMBANGUNAN 

Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan, dan 
Pembangunan yang berlangsung di Jaka11a pada tang gal 10 s/d 13 Muharram 
1404 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 17 s /d 30 Oktober 1983 Miladiyah, 
setelah: 

l\1enimbang 

I. Bahwa program kependudukan, kesehatan, dan lingkungan hidup merupakan 
bagian dari Pembangunan Nasional sebagai upaya untuk mengiai 
kemerdekaan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 se11a diridai oleb 
Allah S.W.T. 

2. Bahwa ajaran Islam yang bersumber pada Al-qur'an dan Hadia memberikan 
tuntunan dan pedoman dalam semua segi kehidupan, termasuk masalah 
kependudukan, kesehatan, dan lingkungan hidup. 

3. Bahwa di pandang perlu meningkatkan pembinaan dan bimbingan ummat 
Islam Indonesia dalam rangka melestarikan pembangunan, khususnya di 
bi dang kependudukan, kesehatan, dan lingkungan hidup. 

Mendengar: 

1. Pengarahan Menk.a Kesra RI, Alamsjah Ratu Perwiranegara 

2. Pengarahan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI, Peof. 
Dr. H. Emil Salim 

3. Sambutan Menteri Agama RI, H. Munawir Syadzali, MA 

4. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H.M. Syukri Ghozali 5. 
Sambutan Kepala BKKBN, Dr. Haryono Suyono 

6. Ceramah Dr. Bambang Sumakno/Dr. H. Bachrun Dipo, tentang Reproduksi 
Manusia 



7. Prasaran Dr. H. Roeslan Abdulgani tentang 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. 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garia-Garia Besar Haluan Negara. 
Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah S.W.Tserta bertwakkal kepada-Nya. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan hal-hal sebagai berikut : 

A. Mukaddimah 

Bahwa agama Islam pada hakekatnya 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 : 

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal so/eh dan nasehat-menasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran "(al
Asr:J-3). 

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sehingga 
mereka mengubah nasibnya sendiri ... "(al-Ra 'du: 11). 

(4'f1~J11) • ~I --'{;{,~1::-"~~;(..•~ 1 1~.\,~~t.t)~~(J~~~t;1jj\~ 
"" •• (~·.,,,,.,,, • ~--~ :.;:J"""""~ _,,, .. .. \ ~ .,,,, 

1 - / , 

"Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah susuatu nikmat yang tel ah 
dianugerahkan Nya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu mengubah apa pada 
diri mereka sendiri. (Al -Anja!: 53). 



"Barang siapa yang tidak mau mengurus perkara orang-orang yang beriman, 
bukanlah dari golongan kami. "(al-Hadits). 

/ 'P~~ .. / ...."".: / /o11/~f ,I~ ,, ('f \ 
- "IL~=~\ \ /"~ ~· ,- .• u\..:..Ji -~~ \w~, ... .,,,. .,,,. .. .., 

"Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlaq 
manusia. 

Hakekat 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 tanggungjawab umara (pemerintah), ulama, dan ummat. 

Umat Islam mempunyai tanggungjawab kepada Allah SWT dalam semua segi 
kegiatan hid up dan mempunyai kewaj iban untuk melestarikan pembangunan 
khususnya di bi dang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup. 

Ulama, para pemuka dan cendikiawan muslim mempunyai kewajiban 
menjalankan amar ma 'ruf dan nahi munkar, serta membina dan membimbing 
ummat untuk meningkatkan iman dan taqwa dalam segala segi kehidupan dan 
pern bangunan. 

B. Masalah Kependudukaan 

Allah berfirman,: 

-_....::'.'<1- •/~ ',,I I -~ ., / '/~i (( 
~,~~_j,1) ..• ~{}i;'P.--;J,&;~~; __ /,:~~}?~~\~~\~\~~J 
"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertagwa, pastilah Kami 
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bwnf ... "(al-A 'raf-96). 

-- _,,, .. ,,,,, ,_,,, C~J / ~:.J ~' \.!..U/"~ (\Lc:>Y~') ... ~~~""'~9-' i. 'i..:->~ . ,,,.~./ 

"Dijadikan indah kepada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang 
diingini dan perempuan dan anak-anak. "(Ali Jmran. 14). 

~ /,'f.-.,_~ .. / 1// /'1 /~ /'{" .,~,. '-'/ 

(\C: !,;>). ~y-,,-~-'L:&-'~~~("'-'~J 
"Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untulanu kebzm
kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." 
(Q,S. Nuh: 12). 



I. Kependudukan ialah segala sesuatu yan berhubungan dengan manusia dan 
masyarakat lingkungan yan meliputi masalah kelahiran (fertilitas), masalah 
kematian (mo11alitas) dan masalah pemindahan penduduk (migrasi). 

2. Kependudukan merupakan bagian dari prihidup dan kehidupan manusia 
keseluruhannya yang akhir-akhir ini menjadi masalah serius di berbagai 
negara berkembang, termasuk di Indonesia. Dalam pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakan In donesia, kebijaksanaan 
dalam pembangunan di bidang kependudukan perlu mendapat perhatian 
seksama dari semua fihak. 

3. Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan mengakibatkan timbulnya 
berbagai masalah antara lain terjadinya konflik ekonomi dan konflik sosial. 
Untuk mengatasi ha! tersebut perlu ditempuh berbagaijalan antara lain melalui 
Keluarga Berencana dan pemindahan penduduk 

4. Tingkat kematian yang masih tinggi terutama anak balita dan tingkat 
kelahiran yang masih tinggi memberlukan peningkatan pelayanan kesehatan 
dan pemeliharaan kesehatan lingkungan. 

5. Masalah transmigrasi merupkan salah satu upaya untuk pemerataan 
penyebaran penduduk dan peningkatan taraf hidup rakyat di Indonesia. 
Ummat Islam hendaknya menyambut baik program tersebut dan harus 
mensukseskannya, baik selaku transmigran ataupun penerima trannmigran 
dalam rangka pelaksanaan ajaran Islam. 

Agar program tersebut mencapai tujuan maka di samping perlu peningkatan 
jumlahnya dan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, juga perlu 
mewujudkan keserasian sosial-budaya dan ekonomi antara kaum 
Muhajirin/transmigran dan kaum Ansar/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 kependudukan 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 fiaik dan prasarana sosial, terutama di 
kalangan generasi muda. 



C. l\1asalah Kesehatan 

Allah berfinnan: 

"Hai, orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang balk-balk.." 
(Q.S al-Bagarah [2}: 172) 
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"Hai, sekalian manusia makanlah yang halal lagi balk dari apa yang terdapatdi 
bumi ... "(Q.S. al-Bagarah [2}: 168). 

1. Kesehatan adalah ketaaan jasmaniah, rnhaniah dan sosial yang dimiliki oleh 
manusia sebagai karunia Allah yang wajib syukuri dengan mengamalkan, 
memelihara dan mengembangkannya. 

2. Masalah kesehatan di Indonesia meliputi berbagai segi antara lain penyakit 
menular, kurangnya gizi, kurang air bersih, kurangnya kebersihan lingkungan, 
penyalahgunaan norkotika obat bius dan minuman keras, penggunaan obat 
yang tidak memenuhi syarat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan 
kurangnya pengetahuan tentang hid up sehat. 

Untuk itu, perlu adanya penanggulangan masalah kesehatan melalui jalur 
pendidikan formal dan nonforrnal, jalur pendidikan masyarakat dan jalur 
keagamaan melalui pengajian, majelis ta'lim, pesantren, khuthbah, ceramah 
dan lain-lain serta pen ingkatan-peningkatan olah raga masyarakat 

3. Umrnat Islam Indonesia sebagai bagian terse but dari rakyat Indonesia 
merupakan golongan yang paling berkepentingan bagi teiwujudnya hidup 
sehat sejahtera sebagai pelaksana dari ketaatan kepadaAllah SWT. Oleh karena 
itu dalam pelaksanaan program kesehatan, ummat Islam hendaklah 
mengambil bagian secara aktif antara lain : peningkatan gizi, pemeliharaan 
kebersihan dan kesehatan lingkungan dan yang lebih penting ialah menjaga 
kesehatan anak sedini mungkin sejak merencanakan kelabiran. 

4. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat sejahtera, selain usaha 
pelayanan dan pemeliharaan kesehatan perlu lebih ditingkatkan usaha 
pencegahan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah terhadap 
berbagai masalah yang mengakibatkan kernsakan jasmani dan rohani seperti 
perjudian, minuman keras, pengedaran narkotika, perzinaan dan perbuatan 
maksiat lainnya. 



D. Masalah Lingkungan Hidup 

Allah berfirman: 

"Dan Kami perintahkcm kepada manusla (berbuat baik) kepada dua orang ibu 
bapalmyo, ibwzya telah mengadzmgnya dalam keadaan lemah yang bertambah
tambah, danyang menyapilmya dalam dua tahzm ... "(QS.Lugman(3lJ:14). 

a. Garis Besar Haluan Negara di bidang lingkungan hidup dan penetapan 
peraturan pelaksanaan pembangunan yang mempengaruhi lingkungan hidup. 
Dalam ha! ini perlu adanya program interdepartemental secara terarah dan 
terpadu serta pengawasan yang seksama terhadap lingkungan, baik program 
yang bersifat nasional, regional ataupun sektoral. 

b. Kebijakan Khusus merupakan kewajiban anggota masyarakat sebagai 
manusia pembangunan untuk mengembangkan nilai-nilai manusia yang 
berorientasi kepada masa depan dan keselamatan hidup ummat manusia yang 
diridhoi Allah SWT. Dalam hal ini perlu penggalakan pembinaan kesadaran 
terhadap lingkungan hidup yang seimbang dan lestari. 

E. Masalah Keluarga Berencana 

Allah berfirman ; 
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"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan diri padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari 
pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang 
banyak .... "(Qs.a-Nisa [4}: 1). 



"Hai ma1111sia, kami jadika11 sekalian dari laki-laki dan perempuan dan Kami 
jadika11 kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
mengenal .... "(Al-Hujuran: 13) 

"Dan diantara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari 
jenismu se11diri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesunggulmya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kawn yang be1:fikir. " 
(Qs. Ar-Rum[30}:2 /). 

"Kami perintahkan kepada manusla supaya berbuat baik kepada dua orang ibu 
bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah (pula). " 

"Dan para ibu hendaknya menyusukan anak-onaknya selama dua tahun pe1111h, 
yaitu bagiyang ingin menyempurnakan pe11yusuan ... "(QS.al-Bagarah [2.J: 2 33) 

"Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerhkanlah kepda kami 
istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenanghati (kami), da11 
jadikanlah kami imam bagi orang orang yang bertagwa. "(QS. al-Furgan: 74). 

"Di sanalah Zakariya mendo 'a kepada Tuhannya seraya berkata: Ya Tuhank11, 
berilah aku dari siai Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau 
Maha Pendengardo 'a. "(QS. Ali Jmran(31:38). 

. ,,,,_ • '//i-'-,...., / ,,J,.... f/ ""'r:'/ 
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Harta da11 anak adalah perhiasan kehidupan dunia ... " 

"Keta/111ilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan 
ses11atu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta 
berba11gga-ba11ggaa11 alas ba11yak11ya harta dan anak.. "(QS.al-Hadid.20) 

~:::. ~ /. •-'-'~4d~(l /{• ·~ •// ·~~i (w; ... ht!'\) ..... .... ~\~~~~..,,~_, ~'~':?}'>~ 

"Harta benda dan anak-anak laki-laki tiada berguna sedikit pun (untLtk 
111enolo11g) mereka dari azab Allah. "(QS. al-Mujadalah: 17) 

"(Yaitu) di hari hana dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang
orangyang menghadapAllah dengan hatiyang bersih. "(As Syu 'ara: 88-89). 

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu 
adayang menjadi musuh bagimu ... "(QS.at-Tagabun: 14). 

"Sesu11gguh11ya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan siai 
Allahlahpahalayang besar "(QS.at-Tagabun: 15) 
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu 
me/alaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian 
maka mereka itulah orang-orang yang merugi. "(AS. Al-Munajiqun: 9). 



"Wahai para pemuda, barang siapa tel ah mampu memikul beban keluarga 
hendaklah ia kawin sebab dengan demikian, ia akan dapat memmdukkan 
pandangan dan akan lebih mampu menjaga kehormatannya. barang siapa benar
benar be/um mampu, hen,daklah ia be1puasa, sesu11ggu/111ya berpuasa itu akan 
menjadi bentengyang menjaganya (dari perbuatan seorang). " 

"Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan a/iii wariamu dalam keadaan 
berkeculmpan dari pada meninggalkan mereka menjadi be ban tanggungan orang 
banyak. "(HR. Bukhari dan Muslim dari Said bin Abi i-Vaggas). 

"Orang mulanin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada orang 
mukminyang lemah. "(H. R. Muslim dariAbi Hurairah). 

"Dari Jabir RA ia berkata: Kami pernah melakukan azal pada zaman Nabi SAW 
sedang waktu itu al-Qur 'an masih turun. "(H.R. Bukhari dan Muslim). Menurut 
riwayat Imam Muslim: Kami pernah melakukan azal pada zaman Rasullah SAW 
dan ha/ itu sampai beritanya pada beliau, dan beliau tidak me la rang karni. 

"Ba rang siapa mempunyai tiga orang anak perempuan a tau tiga orang saudara 
perempuan atau dua orang saudara perempuan kemudian mereka didik dan 
dipelihara dengan balk serta mengawinkan mereka, maka dia akan diberikan 
ganjaran dengan surga. "(H.R. Turmuzi dan Abu Daud). 



dan memberi nafkah dengan rizki yang baik serta mengawinkannya apabila di 
telah mendapatjodoh. "(H.R. Al Hakim). 

I. Keluarga Berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur 
kehamilan dalam keluarga, secara tidak lawan hukum Agama, Undang
undang Negara dan Moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan 
keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya. 

2. Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga 
kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, 
cerdas dan shalih. 

3. Pelaksanaan Keluarga Berencana tennasuk pelaksanaan Komunikasi, 
Infonnasi, dan Edukasi (KlE) 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 
kontrasepsi 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 pengontrolannya 
dilakukan oleh tenaga media dan/ atau paramedia wanita, atau jika terpaksa 
dapat dilakukan oleh tenaga media pria dengan didampingi oleh suami atau 
wanita lain. 

6. Melakukan vasectomi ( usaha mengikat I memotong saluran benih pria 
(vasdeferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) dan vubectomi 
(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 ( damrat) seperti untuk menghindarkan 
penurunan penyakit dari Ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal 
lahir, atau terancamnyajiwa si IN bila ia mengandung atau melahirkan lagi. 

7. Pengguguran kandungan (abortus) tennasuk MR (Menstual Regulation) 
dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam (haram) 
baik dikala janin sudah bemyawa (umur empat bulan dalam kandungan) 
ataupun dikalajanin belum (belum berumur empat bulan dalam kandungan), 
karena perbuatan itu merupakan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh 
syariat Islam, kecuali untuk menyelamatkanjiwa si ibu 

8. Untuk memantapkan program Keluarga Berencana khususnya menggunakan 
alat kontrasepsi, hendaknya pada setiap klinik Keluarga Berencan dilengkapi 



dengan tenaga yang memahami ajaran Islam. 

9. Menganjurkan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasectomi, 
tubectomi dan abortus bagi Ummat Islam, serta meningkatkan pengawasan 
terhadap penyalahgunaan alat alat kontrasepsi yang ada kemungkinan 
dipergunakan untuk perbuatan maksiat. 

I 0. Menganjurkan kepada Ummat Islam untuk meningkatkan pembentukan 
keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh sakinah, mawadah dan rahman 
agar tercapai keberhasilan dan pembianaan anak yang sehat, cerdas, terampil 
dan shalih. 

F. Himbauan 

I. 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 diridhai 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. Si fat dan tingkahlaku berkeadilan sosial, 

c. Kemampuan untuk berswadaya dan bermandiri dalam kehidupan, 

d. Sikap menumbuhkan etika kerja, dan 

e. Kemampuan diri mewujudkan ciri - ciri keselarasan dalam diri 
manusia terhadap Tuhan, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan 
a lam. 

3. Para Ulama sebagai pewaria para Nabi berkewajiban menjalankan amar 
makruf dan nahi mungkar serta membina dan membimbing ummat untuk 
meningkatkan iman dan pengamalan ajaran Islam baik yang berkenaan 
dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia 



maupun hubungan manusia dengan a lam semesta. 

4. Peranan Ulama dalam program kependudu-kan, 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. 

5. Para Ulama sebagai pemimpin masyarakat hendaknya menterjemahkan 
ajaran agama Islam dengan bahasa pembangunan dan sebaiknya 
menterjemahkan pembangunan dengan bahasa agama sehingga mudah 
dicema dan difahami oleh semua lapiaan masyrakat terutama ummat Islam. 

6. Dalam pencapaian maksud tersebut para Ulama hendaknya kita 
meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah (Umara) secara 
timbal balik dan lembang-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya yang sudah 
terjalin selama ini, bukan hanya berupa nasihat dan fatwa saja melainkanjuga 
dalam segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

7. Penyampaian informasi pembangunan dengan bahasa agama dan 
penyampaian ajaran Islam den-an pembangunan khususnya dibidang 
kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup melalui jelur kegiatan 
keagamaan seperti khuthbah, mazakarah, tabligh/ceramah, dakwah, 
pengajian, majelis taklim, peringatan hari besar keagamaan Islam, pesantren 
dan kegiatan keagamaan Islam lainnya. 

8. Mengharapkan organiaasi Islam tingkat nasional atau daerah untuk 
meningkatkan peransertanya dalam melcstarikan pembangunan khususnya di 
bidang kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup agar kebahagiaan dan 
kesejahteraan ummat dapat terwujud. 

9. Agar Majelis Ulama Indonesia menerbitkan buku tuntunan tentang 
"Pembinaan dan Bimbingan Ummat Islam dalam Pembangunan terutama 
Kependudukan, Kesehatan Lingkungan Hidup" sebagai pegangan bagi para 
muballig dan bacaan masyarakat luas. 

10. Mengharapkan pemerintah baik di Pusat ataupu Daerah untuk 
mengikutserakan para ulama dalam semua kegiatan pembangunan sebagai 
realiaasi peningkatan kerjasama Uama-ulama. 

G. Harapan 

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Nasional Ulama ini diharapkan 



1. Masalah kependudukan, kesehatan dan lingkungan hidup dikaitkan dengan 
bidang-bidang pembangunan lainnya seperti proyck UDKP. 

2. Diadakan proyek printis/pilot project yang khusus menangani masalah 
kependudukan, kesehatan lingkungan hidup. 

Jakarta, 13 M uharram 1404 H 
20 Oktober 1983 

MUSYAWARAH NASIONAL ULAMA TENTANG KEPENDUDUKAN 
K.ESEHATAN DAN PEMBANGUNAN 

Pimpinan Sidang, 

Ketua, Sekretaris, 

Ttd, ttd, 

K.H. HASAN BASRI DRS. H. HUSEIN SEGAF MA 



17. PENDAYAGUNAAN TANAH WARJAAN 

Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 
H/Maret 1984 merekomendasikan tentang pendayagunaan tanah wariaan sebagai 
berikut : 

a. Hendaknya tanah wariaan yang relatif sempit jangan dibagi-bagikan secara 
individual, akan tetapi supaya tetap dipertahank:an kesatuannya sebagaimana 
semula dan dimanfaatkan atas dasar kepentingan bersama para ahli waria 
secarakoperatifatau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. 

b. Bila hal Tersebut tidak mungkin dilakukan, karena di antara para ahli waria 
sangat memerlukan uang untuk usaha lain guna mencukupi kebutuhan 
hidupnya, hendaknya tanah bersangkutan dibayar oleh salah seorang ahli 
waria yang mampu yang kemudian uang harga tanah waria terse but diaerahkan 
kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. 

c. Namun bila di antara para ahli waria yang bersangkutan tidak ada yang mampu 
untuk membayamya, hendaknya penjualan diprioritaskan kepada pemilik 
tanah tetangganya. 

d. Akan tetapi, bila tetangga-tetangga pemilik tanah tidak ada yang bersedia 
membeli tanah wariaan tersebut, penjualannya supaya. dilakukan kepada 
orang sekampung atau sedesanya yang beragama Islam· agar tanah wariaan 
tersebut bila kemudian berhasil diusahakan sebagai ladang atau sawah dan 
lain-lain, maka infaq I sadagah atau zakat tanamannya dapat dimanfaatkan 
untukkesejahteraan umum sesuai dengan tuntunan/ ajaran Islam. 



18. MEMINDAHKAN JENAZAH 

Pada bulan Oktober 1981, Majelis Ulama Indonesia menerima surat dari 
Bambang Sulastomo perihal pemindahan jenazah almarhum bung Torno dari 
tanah Suci ke tanah air. Setelah rapat KOMIS! Fatwa pada tanggal l 3 Oktober 
1981, Majelis Ulama Indonesia memberikan penjelasan kepada Bambang 
Sulastomo sebagai berikut: 

1. Mengenai lazimnya para jama'ah haji yang meninggal di tanah suci itu 
dimakamkan di sana sebagai suatu kehormatan dan rahmat Allah yang tinggi, 
maka kami berpendapat bahwa lebih baik jenazah almarhum yang 
dimakamkan di sana tidak dipindahkan. 

2. Jika sekiranya memang ada pertimbangan-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 syari'at. 
Adapun Imam Maliki membolehkan pemindahan jenazah yang telah 
dimakamkan dengan alasan untuk kemaslahatan, diantaranya untuk 
memudahkan ziarah atau dimakamkan di tengah makam keluarga. 

3. Jika sekiranya alternatif kedua yang akan ditempuh, perlu kiranya dimintakan 
petunjuk petunjuk kepada pemerintah. 

4. Kiranya patut pula menjadi pertimbangan bahwa biaya yang tentunya besar 
itu, akan dapat lebih dimanfaatkan untuk beramal jariyah yang akan besar 
manfaatnya bagi almarhum. . 

Jakarta, 13 Oktober 1981 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum, Sekretaris Umum 

ttd ttd 

K.H.M. S. G HAZALI H.S. PRODJOKUSUMO 



19. MEMUSIUMKAN MAYAT 

Dewan Pimpinan Maj el is Ulama Indonesia setelah 

Membaca: 

Sur Lalu Bilfit, SH, Ketua Umum Yayasan " Azas Musyawarah " tanggal I 
Februari 1988 Nomor : 042/sk/ A.M/211988 tentang mayat Nyonya Icih. 

Mengingat : 

Ketentuan hukum Islam tentang perawatanjenazah. 

MEMUTUSKAN 

l. Hukum menanam/mengubur mayat orang Islam adalah waj ib. 

2. Dalam hal penyelidikan ilmiah terhadap mayat, tidak dilarang oleh Islam, atau 
dengan kata lain dibolehkan. 

3. Sesudah penyelidikan terse but mayat wajib dikuburkan. 

KetuaUmum, 

ttd 

Jakarta, 5 Februari 1988 M 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris Umum 

ttd 



TAMBAHAN PENJELAS : 

Menumt hukum Islam, jenazah (mayat) seorang muslim wajib dimandikan, 
dikafankan, diahalatkan, dan dikuburkan. Cukup banyak dalil mengenai ha! 
tersebut, antara lain : 

1. Hadistt Nabi SAW, tentang kewajiban memandikan, menshalatkan, dan 
menguburkan mayat : 

"Diwajibkan atau umatku memandikan, menshalatkan, dan menguburkan 
mayat sesamanya." 
(Lihat al-Mawardi, al-Hawi a]-Kabir, (Beirut: Dar al-Ku tub al-Ilmiyah, 1994), 
juz III, h. 6). 

2. HadisttNabi mengenai orang meninggal dunia karenajatuh dari unta 

/~--( . ~ ~~"':-~ ~ / \~-'-'1 .. ~\ 
(~~) ·~..Y~ofr-'~~~~~~/ 

"Mandikanlalz ia dengan air dan daun bidara (sejenia dedaunan yang dapa 
berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakaiamzya. 
"(Muttafaq'alaih) 

3. Finnan allah yang oleh para ulam dijadikan sebagai dalil perintah 
rnenguburkanjenazah: 

"Bukankah Kami memadkan bumf (tempat) berkumpul, orang-orang hidup 
dan orangorang ma ti. "(QS. Al-Murasalat [77]: 25-26). 



20. PANTI PIJAT 

KOMISI fatwa majelis ulama indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada 
tanggal 27 Rhamadhan 1402 H, yang bertepatan tanggal 19 Juli 1982 M, setalah 

Membaca: 

Surat dari Majelis Ulama Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, atas permintaan 
Maj el is Ulama Tingkat II Kotamadya Palembang yang mendapat pertanyaan dari 
Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II Palembang. 

Memperhatikan 

Bahwa panti Pijat yang berpraktek pada masa sekarang ini menyangkut beberapa 
masalah: 

1. Allah berfinnanpada Surah An-Nur ayah 30-31 



"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:" Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demildan itu 
adalah kbih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 
mereka buat "Katakanlah kepada wanita yang beriman "Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah 
mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak 
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 helium mengerti tentang aural wanita. Dan janganlah mereka 
memukulkan kaki mereka agar diketahuiperhiasan yang mereka sembunyikan. 
Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang orang yang 
beriman supaya kamu beruntung ". 

Melihat aurat hanya dibolehk:an miaalnya pada obat-mengobati dan ketika 
akan meminang. 

"Dari Amir bin Rabi ah, berkata Rasullullah SAW barang siapa beriman 
kepada Allah dan hari kemudian, janganlah ia sekali-sekali akan berduaan 
dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah 
syaitan. "(Riwayah Ahmad) 

// ~' i\i/:"' '~ _f'"i/f!~~ ~ ~ v't ~-'-:. ~"i ~ ~- "~~'·/ ~ J ;v'" > ~ u~ \(JI!> /14).) ~"-"""' ~ • fr!.; .,,,. . U&-
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"Dari Abdullah bin Abbas Rasullullah SAW Janganlah berduaan salah 
seorang kamu dengan wanita kecuali bersama mahramnya.: (Diriwayatkan 
o/eh Syakhain Bukhari dan Muslim). 



3. Pengobatan 

"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menurunkan bersamanya 
obat. Maka berobatlah wahai anak cucu Adam danjanganlah berobat dengan 
yang ha ram" (HR. Abu Dawud) 

4. Menjurus pada dosa 

a. Allah berfirman : 

"Janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah yang keji dan 
seburuk buruknyajalan" (QS. Al-lsra' :32) 

b. Kaidah Fiqih menegaskan : 

"Mencegah kerusuhan didahulukan daripada menarik keuntungan" 

Menimbani:: 

1. Bahwa secara umum Panti Pijak mempunyai fungsi sosial, meskipun 
dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki selam 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 : 



l\1enetapkan: 

Pada dasamya, Panti Pijat adalah suatu sarana/tempat untuk pengobatan. Oleh 
karena itu, hukumnya mu bah kecuali jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal 
yang melanggar ketentuan syariat, maka hukumnya menj adi haram. 

Ketua, 

ttd, 

Jakarta 27 Ramadhan 1402 H. 
19 Juli 1982 M. 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris 

ttd, 

PROF. K.H. IBRAHIM H, LML H. MUSYTARI YUSUF, LA 



21. MEMAKAN DAGING KELINCI 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada 
tanggal 17 Jumadil Awal 1403 H, bertepatan dengan tanggal 12 Maret 1983 M., 
setelah : 

Membaca 

1. Surat permintaan Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI di 
Jakarta No.: D 11/5/ HK. 03. l / 3647 I 1982 tanggal27 November 1982 tentang 
daging kelinci. 

2. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Petemakan Direktorat Jenderal Petemakan 
Departemen Pertanian RI. di Jakarta No. :512Nllb/E, tanggal 8 Juli 1982. 

Memperhatikan : 

Hadist-hadist Nabi sebagai berikut : 

"Dari Anas, is berkata: Melintas di depan kami seekor kelinci di Marri Zahran, 
maka orangorang mengejar dan menangkapnya, dan aku dapatinya, maka aku 
memberikan kepada Abu Talhah lalu disembelihnya. Dan is mengirim kepada 
Rasullullah kedua pahanya dan beliau menerimanya. "(Diriwayatkan oleh 
Jamaah--Nail al-Au tar) us 7 ha/. 13 7). 



Menimbane 

Bahwa dalam upaya Pemerintah untuk meratakan konsumsi protein hewani dan 
perbaikan gizi keluarga, serta menggalakkan pengembangan petemakan kelinci 
sedang sebagian terbesar masyarakat luas, khususnya masyarakat tani di 
pedesaan adalah Ummat Islam; Majelis Ulama Indonesia memandang perlu 
menetapkan hukum memakan daging kelinci. 

MENETAPKAN 

Memakan daging kelinci hukumnya halal. 

Jakarta, 17 Jumadil Awai 1403 H 
02 Maret 1983 M 

KOMISIFATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum, Sekretaris Umum, 

ttd ttd 

Prof. K.H. IBRAHIM. H. LML. H.MUSYTARI YUSUF, LA 



22. MEMAKAN DAN MEMBUDIDAYAKAN KODOK 

Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang diperluas dengan beberapa 
utusan Majelis Ulama Daerah, beberapa Dekan Fakultas Syari'ah IAIN dan 
tenaga-tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor, yang diselenggarakan pada hari 
senin, 18 Shafar 1405 H. (12 Nopember 1984 M.) di Masjid Istiqlal Jakarta, 
setelah: 

Menimbang: 

Bahwa akhir-akhir ini telah tumbuh dan berkembang usaha pembudidayaan 
kodok oleh sebagian para petani ikan. 

a. Pengarahan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Komisi Fatwc 
Maj el is Ulama Indonesia. 

b. Keterangan para ahli perikanan tentang kehidupan kodok dan peternakannya. 

c. Makalah-makalah dari Majelis Ulama Daerah Sumatera Barat, NTB, IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Walisongo Semarang. 

d. Pembahasan para peserta dan pendapat-pendapat yang berkembang dalam 
sidang tersebut. 

Memperhatikan dan memahami: 

a. Ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, serta kaidah-kaidah Fiqhiyah antara lain 

1) Suratal-An'am ayat 145 

"Katakanlah: Tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, 
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali 
kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi 



karena sesungguhnya semua itu adalah kotor atau binatang yang disembelih 
atas nama se/ain Allah. " 

2) Surat al-Ma'idah ayat 96 

( ~.; ... {.ui) •• :};\f-:.:;;~~~~~\:;:~~;~~~ 
" Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari 
laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang orang yang dalam 
pe1jalanan. 

3) Surat Al-A'raf, ayat 157. 

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 
mereka segalayang buruk ". 

b. Hadist hadistNabiMuhammadSAW 

"Dari Abdurrahmah bin Utsman Al Quraisy bahwanya seorang tabib (dokter) 
bertanya kepada Rasulullah SAW, ten tang kodok yang dipergunakan dalam 
campuran obat, maka Rasulullah SAW melarang membunuhnya." 
(Ditakharijkan o/eh Ahmad dan dishahihkan Hakim, ditakhrijkannya pula Abu 
Daud dan Nasa 'i). 

"Yang halal itu sudahjelas dan yang haram pun itu sud ah (pula), dan di antara 
keduanya adalah perkara mutasyabihat, kebanyakan manusia tidak 
mengetahui hukumnya Barang siapa berhati-hati dari perkara sub/wt, 
sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan dirinya. "(H.M. Muslim). 



c. Memanfaatkan kulit bangai selain anjing dan babi, melalui proses 
penyamakan, dibolehkan menurut ajaran agama. 

d. Semua binatang yang hidup menurut jumhur ulama hukumnya tidak najis 
kecuali anj ing dan babi. 

e. Khusus mengenai memakan daging kodok, jumhur ulama berpendapat tidak 
halal, sedangkan sebagian ulama yang seperti Imam Malik menghalalkannya. 

f. Menurut keterangan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor Dr. H. 
Mahammad Eidman M.Sc. bahwa dari lebih kurang 150 jenis kodok yang 
berada di Indonesia baru I 0 jenis yang diyakini tidak mengandung racun, yaitu 

1. Rana Macrodon 

2. Rana Ingeri 

3. Rana Magna 

4. Rana Modesta 

5. Rana Canerivon 

6. Rana Hinascaris 

7. Rana Glandilos 

8. Hyhrun Arfiki 

9. Hyhrun Pagun 

IO.Rana Catesbiana 

Maka dengan bertawakal kepada Allah SWT, sidang 

MEMUTUSKAN 

l. Membenarkan adanya pendapat Mazhab Syafii/Jumhur Ulama tentang tidak 
halalnya memakan daging kodok, dan membenarkan adanya pendapat Imam 
Maliki tentang halalnya daging kodok tersebut. 



2. Membudidayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk 
dimakan. tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

Jakarta, 18 Shafar 1405 H 
12 Nopember 1984 M 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua Sekretaris, 

ttd ttd, 

PROF. KH. IBRAHIM H. MAS'UD 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ke tu a Sekretaris, 

ttd ttd, 

HOSEN,LML SAIFUL, BA 

KOMISI FATWA MUI 

1. Prof. K.H. Ibrahim Ho sen LML (Ketua) 
2. H. Amirudin Aziz (Wakil Ketua) 
3. K.H. Muchtar Luthfie El Anshor (Anggota) 
4. K.H. 0. K Abdul Aziz (Anggota) 
5. H. Dajzuli Wangsaputra (Anggota) 
6. Tgk. H.M. M. Shaleh (Anggota) 
7. H.M.D. Cbolid (Anggota) 
8. H. A. Salam Djaelani (Anggota) 
9. H. Mas'ud Syaiful Anam, BA. (Anggota) 

DEWAN PIMPINAN MUI 

l 0. K.H. Hasan Basri (Ketua) 
11. Dr. K.H. EZ. Muttaqien ( Ketua) 
12. H. Soedirman (Ketua) 
13. H.M. Soedjono (Ketua) 
14. H. Aswasmarmo SH (Ketua) 



23. SUMBANGAN DANA SOSIAL BERHADIAH (SDSB) I 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia 

MEMUTUSKAN 

Menyatakan : 

I. Bahwa SDSB dinilai banyak mudaratnya dan hukumnya haram. 

2. Bahwa setelah dicek kepada Pimpinan Bank Muamalat Indonesia temyata 
tidak ada pembelian saham oleh Yayasan SDSB. 

3. Menghimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk tenang dan 
tidak terpancina oleh hal-hal yang dapat berdampak negatif. 

Ketua, 

ttd, 

Jakarta. 23 Nopember 199 l. 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris 

ttd, 

DR. M. QURAIS SHIHAB H.S. PRODJOKOKUSUMO 

TAMBAHAN PENJELASAN : 

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan Judi. Katakanlah: 'Pada 
keduanya itu terdupat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanyo lebih besur dari manfaatnya ... "(QS. Al-Baqarah (21: 219). 



24. SUMBANGAN DAN SOSIAL BERHADIAH (SDSB) II 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan lkatan Cendekiawan Muslim se
Indonesia, setelah memantau dan mempelajari perkembangan se11a aspirasi 
masyarakat mengenai SDSB, dengan didasari semangat pengabdian kepada allah 
S\VT dan tanggungjawab kepada Bangsa dan Negara, dengan ini: 

MEMUTUSKAN 

l\1enyatakan: 

I. Bahwa perjudian dengan segala bentunya diharamkan oleh agama. 
Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia dan lkatan Cendekiawan 
Muslim se-Indonesia meyerukan kepada sseluruh masyarakat, khususnya 
umat Islam, untuk tidak melibatkan diri dengan segala macam bentuk 
perjudian, baik di dalam maupun luar negeri. 

2. Kegiatan - kegiatan penyampaian terdapat mengenai berbagai masalah dalam 
masyarakat akhirakhir 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 masyrakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan rasa 
kekeluargaan dan semangat kesetiakawanan dalam rangka bersam-sama 
memelihara persatuan dan kesatuan nasional. 

Jakarta, 12Nopember1993 

KetuaUmum, 
Majelis Ulama Indonesia 

K.H. HASAN BASRJ 

Keh1a Umum 
Ikatan Cedikiawan Muslin se-Indonesia 

PROF. DR. Ir. B.J.HABIBIE 



TAMBAHAN PENJELASAN : 

Di antara dalil rentang fatwa di atas adalah finnan Allah: 

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi 
(berkorban untuk) berhala. mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, 
tennasuk perbuatan syaitan. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu 
agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan ltu bennaksud 
hendak menimbulkan pcrmusuhan can kebencian di antara kamu lantaran 
(meminum) khamar dan be1judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah 
dan shalat. maka berhenti !ah kamu ( dari mengerj akan pekerj aan i tu)." 
(QS.Al-Ma'idah [5]:90-91 ). 



25. PENANGGULANGAN PENULARAN HIV I AIDS. 

Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS yang 
diselenggarakan atas kerjasama MUI, Departemen Agama Republik Indonesia, 
dan UNICEF pada tanggal 3 s/d 7 Rajab 1416 Hijriyah bertepatan dengan 26 s/d 
30 Nopember 1995 Miladiyah, di Bandung (Jawa Barnt), setelah 

MENIMBANG : a. Bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi 
alam semesta yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al
Qur'an dan AlHadits memberikan tuntunan dan pedoman 
dalam semua segi hidup dan kehidupan termasuk masalah 
kesehatan. 

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 dan sangat 
mempengaruhi kehidupan.manusia dalam upaya 
menciptakan generasi penerus yang berkualitas 

d. Bahwa dipandang perlu meningkatkan pembinaan dan 
bimbingan kepada ummat 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. Pancasiladan UUD 1945 

2. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993 

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

4. Kep. Menko Kesia RI No. 9/1994 tentang Strategi 
Nasional Ten tan Penanggulangan HIV I AID di Indonesia 



5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta 
program Kerja MUI 1995 - 2000. 

MEMPERHATIKAN : 

1. Hasil-hasil penelitian dari. dalam dan luar negeri mengenai 
dampak epidemik virus HIV I A 1 DS yang melanda 
kehidupan umat manusia sangat menghawatirkan. 

2. Saran - saran dan pendapat para peserta muzakarah, baik 
dalam sidang-sidang pleno maupun sidang-sidang 
kelompok 

MENDENGAR : 1. Pengarahan dan ceramah Menko Kesra RI, Letjen TNI 
(Purn) Ir. H. Azwar Anas pada acara Pembukaan 
Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan 
Penularan HIV I AIDS 

2. Pengarahan Menteri Agama RI Drs. Sa'adilah Mursyid. 
MPA 

3. Pengarahan Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. Sujudi 

4. Pidato Sambutan Ketua Umum MUI KH Hasan Basri. 

5. Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Stephen J. 
Woodhouse. 

6. Makalah-makalah dari Perwakilan WHO 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. 
Amidhan, Ketua Yayasan Citra Husada Indonesia Dr. Tuti 
Purwati, Majelis Ulama Indonesia Prof. KH. M. Ali Yafie 
dan Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari. 

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

MERUMUSKAN DAN MENYIMPULKAN 

l. Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan 
HIV I AIDS, terdiri dari 



A. Mukadimah 
B. Tadzkirah Bandung 
C. Sistem penyebarluasan/info1masi ten tang HIV I AIDS kepada masyarakat. 
D. Peranan Ulama dalam penanggulangan HIV I AIDS 
E. Langkah-langkah tindak Ian jut (plan of action) 
F. Penutup 

2. Muzakarah mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama 
Indonesia untuk menyempumakan rumusan redaksi dari rumusan/kesimpulan 
lill. 

3. Demikianlah kesimpulan muzakarah, untuk dapat kiranya disebarluaskan ke 
seluruhpelosok tanah airdan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Wabillalzi taufiq wal lzidayah 

Dirumuskan/disyahkan di : Bandung 

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

Sidang Pleno V 

MUZAKARAH NASIONAL ULAMA 
TENTANG PENANGGULANGAN PENULARAN HIV/AIDS 

Ke tu a Sekretaris 

KH. HASAN BASRI Drs. H.A. NAZRI ADLANI 



A. TADZIKRAH BANDUNG TENTANG 
PENANGGULANGAN HIV/AIDS 

1-:, --:;' -'~ ~\~r;; Z·~~.,~:'~·~,J'{~/10 ~ ~ /~ ~~ ~ ..... '. '--'t / .. ~~'"-' ~ r--:;~~---'~.!e' 6:-:J~~ 
f t~ 1 ('{D~~>'\). u~\ . ..... -"Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang 

zalim .raja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. 
"(Al-Anfa/:25). 

Bahwa sesungguhnya Islam adalah ajaran yang penuh rahmat (rahmatan /ii 
"alamin) yang diperlukan sebagai pedoman dalam berbagai ragam kehidupan 
bennasyarakat khususnya di dalam rangkaian upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya insani di tanph air guna mencapai khaira ummah yang dicirikan 
pembetukan manusia seutuhnya. 

Ulama, utamanya kaum ulam Indonesia menjadi pewaris dan penerus perjuangan 
Rasulullah (warasatul anbiaya) secara bersungguh-sungguh berkehendak untuk 
berperan serta dalam ikhtiar mulia peningkatan daya insani di Indonesia. Secara 
sadar Uama 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 hakekat ajaran Islam yang amat mengedepankan prinsip 
kebersamaan dalam kebajikan dan ketakwaan (ta'awun alal-birri wattaqwa). 

Dewasa ini di Indonesia telah dihadapkan pada ancaman AIDS dan dituntut untuk 
membuat pilihan secara tegas guna pencegahan virus maut tersebut sehingga 
dapat terhindar dari konsekwensi-konsekwensi lain di bidang budaya, sosial 
ekonomi, dan politik yang bukan mustahil akan merunruhkan suatu bangsa. 

Virus HIV I AIDS telah memasuki kelompok perilaku resiko tinggi dengan tingkat 
yang bertambah dengan cepat dan telah memulai peyebaran kepda penduduk 
pada umumnya. Bahkan menurut dugaan, Indonesia telah meninggalkan fase 
pertumbuhan linier dari wabah itu dan saat ini sedang dalam fase mewabah yang 
dicirikan oleh pertumbuhan yang amat cepat eksplosif. Wabahnya tak lagi 
tercegah tetapi sangat boleh jadi dampatnya dapat dipersempit. tanpa suatu 
perhatian khusus dengan menempatkan prioritas intervensi-intervensi strategis 
yang melibatkan semua pihak pada kurun beberapa tahun ke depan Indonesia 
akan mempunyai penyebaran cepat yang sama terjadi di negara-negara lain. 
Mempertimbangkan dengan seksama 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 marnpu menghindari perbuatan
perbuatan tercela yang memungkinkan berjangkitnya virus HIV/ AIDS atas 
dirinya, keluarga dan masyarakat karena deteksi penyebarannya yang masih 
amat sulit. 

2. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan dan 
yang diyakininya dituntut secara sungguh-sungguh untuk menyikapi diri 
secara sebagaimana layaknya manusia yang bennartabat. 

3. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang 
diyakininya dituntut untuk memahami dengan seksama ancaman dan bahaya 
HIV I 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 negatifyang umumnya terjadi pada era 
globalisasi dewasa ini. 

5. Seluruh potensi masyarakat, khususnya ulama dan zu'ama dalam 
menanggulangi HIV I AIDS hendaknya dapat bekerjasama dengan 
mewujudkan kegiatan penanggulangan tersebut sebagai ibadah dan tanggung 
jawab kepada Allah SWT. 

"Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan bertaubat, 
serta hanya kepada Engkaulah kami kernbali. " 

"Ya Tuhan kamijanganlah Engkaujadikan kami (sasaran)jitnah bagi orang
orang kafir Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesunguhnya Engkau, 
Engkau/ah Yang Maha Perkasa lagi I Maha Bijaksana. " 
( Al-Mumthanhinah: 4-5). 



b. SISTEM PENYEBARLUASAN 
PENGETAHUAN/INFORMASI TENTANG HIV I AIDS 

1. PENGERTIAN 

Yang dimaksud dengan sistem penyebarluasan pengetahuan I informasi tentang 
HIV/AIDS adalah cara penyebar luasan pengetahuan I informasi tentang HIV I 
AIDS yang berlandaskan segi medis, perundang-undangan dan sosial budaya 
yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. 

2. LANDASAN 

l. Agama 
2. Keputusan Presiden No. 3611994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS 

(KPA) 
3. Keputusan Menko Kesra No. 811994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi 

Keanggotaan KPA 4. Keputusan Menko Kesra No. 911994 tentang Strategi 
Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia. 

3. TUJUAN 

Terciptanya perilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan agama Islam 
sehingga dapat mencegah persebaran virus HIV/AIDS serta mengurangi dampak 
negatifnya. 

4. STRATEGI 

1. Melakukan advokasi, yang merupakan pendekatan kepada penentu 
kebijakan, baik formal maunpun informal dengan tujuan memperoleh 
dukungan dalam segala bentuknya terhadap upaya yang kita lakukan. 

2. Mengernbangkan 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 I AIDS. 

4. Membentuk satuan tugas di dalam MUI untuk merealisasikan program yang 
ada. 



5. CARA 

Penyebarluasan pengetahuan/infonnasi tentang HIV I AIDS dapat dilakukan 
dengan melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi (KIEM). 



c. PERANAN ULAMA 
DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS HIV/AIDS 

I. DALIL DALIL. 

l. 

"Dan tidak kami utus engaku (Muhammad) melainkan untllk menjadi rahmat 
bagi manusia 11 

2. 

"Danjanganlah kamujerumuskan dirimu ke dalam bahaya dan kebinasaan" 

3. 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain 11 

4. 

"Setiap bahaya itu harus dihindarkan 11(Qa 'idah Fiqh) 

5. 

"Memilih dua perkara yang paling ringan bahayanya' 

6. Maqashid al- Syari'ah al -Khams, khususnya yang berkaitan dengan Hifz a/
Nafs (melindungi keselamatanjiwa) dan Hifz al-Nast (melindungi keturunan). 

II. PERANANULAMA 

Ulama selaku pewaris risalah kenabian untuk mewujudkan rahmat bagi semesta, 
mengemban tugas dan peranan utaqianya antara lain 



1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan keteladanan kepada masyarakat 
sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam bagi ketahanan umat Islam 
dalam menghadapi tantangan peradaban dan budaya global 

2. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk membina dan melindungi 
kehidupan keluarga sakinah penuh mawaddah dan rahmah. 

III. PANDANGAN ULAMA TENTANG 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. 

IV. 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. 

V. PETUNJU.K UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN HIV/AIDS 

A. Untuk yang secara positifterkena HIV/AIDS 

1. Bagi yang laj ang 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 mengancamjiwanya. 

2. Bagi yang berkeluarga wajib memberi tahu pasangan (suami/isteri)-nya 
secara bijak perihal penyakit yang diderita, serta akibat-akibatnya. 

3. Bagi yang berkeluarga wajib melindungi pasangan (suami/isteri)-nya dari 
penularan penyakit yang dideritanya. Dalam keadaan darurat dengan cara 
antara lain menggunakan kondom dalam berhubungan seks antara mereka. 

4. Bagi yang lajang maupun yang berkeluarga diharamkan melakukan segala 
sesuatu yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain misalnya 
dengan mendonorkan darah. 

5. Bagi setiap pengidap HIV I AIDS dan penderitaAIDS wajib 
memberitahukan tentang kesehatannya kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan denganjaminan kesehatannya. 



B. Untuk yang potensial terkena HIV/AIDS 

I. Wajib memeriksakan kesehatan dirinya untuk mengetahui status 
positif/negatif. 

2. Bagi pasangan suami isteri dalam keadaan darurat agar mengenakan 
kondom ( dan al at perlindungan lain). 

3. Bagi pasangan yang akan nikah wajib memeriksakan status 
kesehatannya untuk mengetahui status positif I negatifnya. 

C. Untuk Masyarakat Um um 

Bagi masyarakat sendiri perlu meningkatkan· ketagwaan kepada Allah SWT 
dengan menuruti perintah dan menjahui.larangan-Nya, khususnya tentang 
larangan perzinaan dan hal-hal yang dapat mendorong kepadanya. 

Bagi para ulama perlu meningkatkan efektifitas (dengan pembaharuan 
metode dan pendekatan) dakwah kepada masyarakat untuk semakin 
meningkatkan ketagwaan kepada Allah dan ketaatan kepada ketentuan
ketentuan agamanya. 

Baik ulama atau pemerintah dan pihak lainnya meningkatkan langkah
langkah KIEM (Komunikasi, Infonnasi, Edukasi, dan Motivasi) kepada 
masyarakat luas tentang bahaya, sebab musabab dan cara penanggulangan 
HIV I AIDS melalui kerjasama semua pihak. 

VI. REKOMENDASI 

l. Kepada MUI agar membentuk kelompok kerja yang secara khusus menangani 
ikhtiar pencegahan penularan HIV I AIDS dan pelayanan kepada pengidap 
serta penderita. Komisi Fatwa diharapkan dapat membicarakan dan 
mengeluarkan fatwa perihal langkahlangkah pencegahan penyebaran 
HIV I AIDS, k.hususnya ten tang : 

a. Eutanasia bagi penderita AIDS, karena pendapat yang masih berbeda 
diantara: 

- Yang mendukung berdasarkan pengutamaan maslahat I keselamatan 
um um yang lebih menyeluruh. 

- Yang menolak karena larangan agama menghilangkan nyawa 
manusia dengan alasan apapun, dan juga etika kedokteran tentang 
keharusan pengobatan sampai akhir hayat. 



b. Pengkarantinaan penderita AIDS dengan pertimbangan maslahat umum 
bagi yang menyetujuinya dan pertimbangan hal asasi bagi yang 
menolaknya. 

c. Sterilasasi bagi suami isteri yang positif mengidap ataupun menderita 
HIV/AIDS. 

2. Kepada MUI dan pemerintah agar mengeluarkan Panduan Perawatan 
Penderita/ Penanganan Jenazah yang menderita AIDS 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 I penderita diberikan tuntunan rohani (bertobat) agar 
mereka yakin bahwa tobatnya diterima. 



26. TUNTUNAN SYARI'AT ISLAM DALAM BERSIKAP, 
BERGA UL DAN MERAWAT PENDERITA AIDS 

Sebagai agama yang ajarannya penuh ralunat bagi penghuni dunia ini 
(rahmatan lil al-'alamin), Islam telah memberikan tuntunan-tuntunan bagi 
pemeluknya. Ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk menghindari penyakit, 
sebagaimana juga sarat dengan tuntunan untuk merawat dan memperlakukan 
orang yang sakit dengan baik. 'Jyadah al-maridh yang sangat digalakkan oleh 
Islam sebenamya tidak hanya berarti menengok orang sakit, sebagaimana yang 
dipahami selama ini, melainkan juga berarti merawat dan mengobati orang yang 
sakit. 

Orang yang sakit, apapun sebabnya harus tetap mendapatkan tempat khusus 
dalam masyarakat muslim. Dalam sebuah Hadist 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: "Seo rang hamba-Ku sakit, apabila kamu menjenguk dan merawatnya 
tentu kamu akan menjumpai-Ku di sana. " 

Dalam hadist ini Allah SWT telah menempatkan kedudukan orang-orang 
yang sakit seolaholah Allah Ta' ala sendiri yang sakit. Ini artinya manusia dituntut 
agar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dengan memberikan bantuan 
baik moril maupun materiil, sehingga mereka tidak terkucil, khususnya secara 
moral dari masyrakat. Sementara itu, Aaran Islam juga sarat dengan tuntunan 
untuk menghindari hal-hal yang membahayakan, apalagi penyakit yang 
berpotensi untuk menular. N abi Muhammad SAW menegaskan : 



'' Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang 
lain " 

Dari hadist ini kemudian timbul kaidah fiqih: 

"Bahaya itu harus dihilangkan ". 

Bahkan sekiranya ada dua faktor tarik menarik antara bahaya (kerugian) dan 
kepentingan (keuntungan), maka yang diprioritaskan adalah menghilangkan 
bahaya. Kaidah fiqh menuturkan : 

"Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan dari mencari 
keuntungankeuntungan ". 

Karenanya, tanpa harus mengurangi perlakuan yang baik kepada orang yang 
sakit, Islam mengajarkan agar kita mewaspadai, dan menghindari kemungkinan 
penularan penyakit dari orang yang sakit terse but. 

Penyakit HIV I 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 barakhlakul karimah. 
Orang yang terkena musibah belum tentu akibat dosa yan diperbuatnya, tetapi 
bolehjadi merupakan korban perbuatan orang lain. 

Apa bi la sekitar 80% - 90% dari penyebab HIV I AIDS adalah perbuatan zina, 
maka upaya untuk menanggulangi HIV I 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". Karenanya prinsip 
"menjaga lebih baik dari pada mengobati" juga berarti menghilangkan sebab 
lebih baik daripada mengobati penyakit yang diakibatkan oleh sebab tersebut. 

Anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik 



kepada orang-orang yang sakit itu jugs tennasuk orang-orang yang sakit terkena 
virus HIV/AIDS. Namun tentunya,jangan sampai perlakuan yang baik itujustru 
akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena HIV/ AIDS menjadi terkena 
HIV/AIDS. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kaidah fiqih nyebutkan 

"Balzaya ilu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahayayang 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 baru. 
Kebijaksanaan ini akan lebih diperlukan karena sebagai manusia, penderita HIV/ 
AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain misalnya, ketika menginjak 
dewasa is perlu menikah, ketika is meninggal dunia perlu mendapat perawatan 
jenazahnya dan lain sebagainya. 

MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN PENDERITA 
HIV/AIDSI: 

I. Sikap Islam terhadap HIV I AIDS 

HIV/AIDS adalah penyakit menular yang sangat berbahaya di mana is telah 
mengancam eksistensi manusia di dunia dan dapat menimpa siapa saja tanpa 
memandangjenis umur dan profesi. Karenanya, HIV I AIDS dinilai sebagai al
dharar al-"amm (bahaya global) II. Eutanasia. 

II. Eutanasia 

Eutanasia tidak dibenarkan atas penderita AIDS, baik eutanasia pas if maupun 
aktif. sebagai dalil-dalilnya adalah: 

I. Hidup dan mati adalah di tangan 

Finnan Allah SWT : 

"(Allah) Yang menjadikan coati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di 
antarakamuyanglebih balkamalnya" (Al-Mulk:2). 



2. Islam melarang bunuh diri dan membunuh orang lain kecuali dengan hak. 

Firman Allah SWT : 

(".~ t\..i.ll). ~:S'i~~<=.if~\~.S")'J ... 
"Dan Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuJmya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". 
(Al An'aam: 15 I). 

3. Islam memerintahkan untuk berobat dan melarang putus asa. 

Sabda Rasulullah SAW : 

"Hai hamba-hamba Allah! Berobatlah! Sesungguhnya Allah SWT. tidak 
menciptakan penyakit, kecuali diciptakannya pula obat penyembuhnya, 
kecuali /anjut usia ". 

Firman Allah SWT 

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
tiada be1putus dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (Yusuf 87). 

4. Islam memerintahkan untuk sabar dan tawakkal menghadapi musibah. 

Firman Allah SWT: 

"Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu termasukhal-halyangdiwajibkan (olehAllah)". (Lugman: 17) 



5. Islam memerintahkan ban yak istighfar dan berdo'a Firman Allah SWT 

"Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri (seperti zina, riba) mereka ingat akan Allah, lalu 
memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat 
mengampunio dosa selain dari pada Allah ? Dan mereka tidak meneruskan 
perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya ".(Ali 'lmran: 135). 

6. Memakai dalil maslahat untuk membenarkan eutanasia tidak tepat, karena di 
antara syarat penggunaan maslahat itu sebagai dalil syar'i tidak boleh 
bertentangan dengan nash. 

7. Penggunaan qiyas yakni mengqiyaskan penderita HIV/AIDS dengan wanita 
hamil yang kandungannya membahayakan jiwa calon ibu karena sama 
daruratnya, adalah tidak tepat, karena bagi penderita HIV I AIDS belum 
memenuhi keadaan darurat untuk tindakan eutanasia. 

111.Menularkan HIV/AIDS 

Menularkan HIV I AIDS hukumnya haram. Hal m1 berdasarkan hadist 
Rasulullah SAW 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan 
orang lain". 

IV. Perkawinan penderita HIV I AIDS 

I. Perkawinan antara seorang yang menderita HIV I AIDS dengan orang yang 
tidak menderita HIV I AIDS 

a. Apabila HIV/AIDS itu dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan (maradh daim), maka hukum, Tersebut dalam Kifayah 



al-Akhyar III halaman 38 sbb : 

"Keadaaan kedua yaitu laki-laki yang mempunyai biaya Perkawinan, namzm 
ia tidak perlu nikah, balk karena ketidak mampuannya melakukan hubungan 
seksual sebab kemaluannya putus atau impoten maupun karena sakit la-otiis 
dan lain sebagainya. Laki-la/...1.· seperti inijuga makruh menikah ". 

"Menurut mazhab Syaf 'i, orang yang sakit seperti lanjut usia atau sakit 
f...Tonis atau impoten yang tidak sembuh atau hilang zakar dan buahnya 
sehingga tidak mempunyai nafsu birahi lagi, makruh menikah ". 

b. Apabila HIV I AIDS itu selain dianggap sebagai penyakit yang sulit 
disembuh.kan (maradh daim), juga diyakini membahayakan orang lain 
(tayaqqun al-idhrar), maka hukumnya haram. 

Tersebut dalam Al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, VII halaman 83: 

./...:, ~ ~ --:' ./ ~ /? .... ?f (a _"( ~ (,,,, { {;. _,., ! ~ • /~--<~ ~ -' ''l.""t J,,/, // 
'~-'Y'.,l\f::'v~?~J~\\'-1"~...J\~\.)~t.~'~~J 

"Apabila laki-laki yang akan kawin yakin bahwa perkawinannya akan 
menzhalimi dan menimpakan kemudha-ratan atas perempuan yang akan 
dikawininya, maka hukum perkawinannya itu adalah haram ". 

Sabda Rasulullah SAW: 

"Adapun laki-lald yang tidak mempunyai kemampuan pada segi biaya 
pernikahan dan kewajiban-kewajibannya, hendaklah puasa, karena puasa 
dapat memutus keinginannya kepada menikah ". 



2. Perkawinan antara dua orang (laki-Iaki dan wanita) yang sama-sama menderita 
HIV/ AIDS hukumnya boleh. 

V. Fasah Perkawinan Karena HIV/AIDS. 

Penyakit HIV/AIDS dapat dijadikan alasan untuk menuntu perceraian, apabila 
salah satu dari suami-isteri menderita penyakit tersebut. 

Sebagai dasar adalah sebagai berikut : 

l. Tersebut dalam al-Maj mu' XVI halaman 265-266. 

"Apabila suami mendapatkan isterinya gilaatau menderita penyakit kusta 
(lepra) atau baros atau rutqa' (kemaluannya tertutup) atau qarna' {pada 
kemaluannya terdapat daging) sehingga mencegah persetubuhan, maka is 
(pihak suami) mempunyai hak memilihfasakh ". 

"Apabila isteri mendapatkan suaminya gila atau menderita penyakit kusta 
(lepra) atau barosh atau majbub (kemaluannya putus) atau 'anin (impoten), 
maka is (pihak isteri) mempunyai hak memilihfasakh ". 

2. Undang-undang No. 1tahun1974, pasal 39 bagian penjelasan. 

3. PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 

4. Kompilasi Hukum Islam. 

VI. Melanjutkan Perkawinan Bagi Pasangan Suami-isteri Penderita 
HIV/AIDS 

Apabila pasangan suami-isteri a tau salah satunya menderita HIV I AIDS, maka 
mereka boleh bersepakat untuk meneruskan perkawinan mereka. Dalilnya 
adalah Hadist N abi SAW: Sebagai dasar adalah sebagai berikut 



"Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian mereka, kecuali pe1ja11jia11 
yang menghalalkan yang ha ram a tau mengharamkan yang halal". 

VII. l\1emakai Alat Pencegah Penularan HIV/AIDS dalam Hubungan 
Seksual. 

Suami atau isteri yang menderita HIV I AIDS dalam melakukan hubungan 
seksual wajib menggunakan alat, obat atau metode yang dapat mencegah 
penularan HIV I AIDS. 

Sabda Rasulullah SAW 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak bo/eh membahayakan 
orang lain". 

Disamping itu suami atau isteri yang menderita HIV/AIDS seyogyanya 
berusaha untuk tidak memperoleh keturunan. 

VIII. Pengguguran Janin Bagi lbu Yang Menderita HIV/AIDS 

Apabila seorang Ibu menderita HIV/AIDS hamil maka is tidak boleh 
menggugurkan kandungannya. Dalilnya ialah firman Allah SWT 

"Danjanganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan". 
(Al lsraa' 31) 

IX. Wanita Penderita HIV I AIDS yang Hamil Karena Berzina 

Wanita penderita HIV/AIDS yang hamil karena berzina perlu dirawat dengan 
baik dalam rangka menyadarkan dirinya untuk bertobat. 

"Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam". (Al Israa' : 70). 



Hadist tentang wanita al-Ghamidiyah yang hamil karena berzina dimana Nabi 
SAW menyurnh walinya untuk berbuat baik kepadanya . 
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"Seorang perempuan dari Juhainah menghadap Na bi SAW dan mengaku telah 
berzina ia mengatakan : "Saya sedang hamil ". Rasulullah SAW memanggil 
walinya dan mengatakan kepada walinya : "Perlakukanlah perempuan ini 
dengan sebaik-baiknya. Setelah is melahirkan bayinya kelak, maka bawalah is 
kembali kepada saga". (R. Muslim). 

X. Wanita Hamil Yang Menderita HIV/AIDS Akibat Suntikan Obat
obatan Terlarang. 

Wanita ham ii yang menderita HIV I AIDS akibat suntikan obat-obatan 
terlarang yang tercemar HIV I AIDS diperlakukan secara manusiawi, akan 
tetapi_ han.1s disadarkan atas perbuatan dosanya dan dibimbing untuk 
bertaubat. Sebagai dalil adalah dalil yang terdapat dalam masalah nomor IX. 

XI. Penderita HIV I AIDS Yang Tinggal di Tengah Keluarga. 

Dianjurkan kepada keluarga di mana anggotanya menderita HIV I AIDS untuk 
merawatnya di tengah keluarga, dan perlu diadakan penyuluhan secara medis 
kepada mereka agar dapat merawat dan dapat menghindar dari penularan. 
Dalilnya adalah Sabda Rasulullah SAW : 

"Kasih sayanglah kepada orang-orang yang di atas bum/, maka Yang Ada di 
langit akan kasih sayang kepada kamu ". 

XII. Perawatan Wanita Hamil Penderita HIV I AIDS 

Dianjurkan agar proses kelahiran bayinya ditangani oleh tim medis/paramedis 
yang terlatih untuk menghindari kemungkinan penularan. Dalilnya adalah 
hadist : 



"Allalz membantu lzamba-Nya selama hamba-Nya membantu saudaranya". 

XIII. Khitan bagi Anak Penderita HIV/AIDS 

Anak yang menderita HIV/AIDS tetap wajib di khitan, sepanjang ha! itu 
tidak membahayakan dirinya, dan proses khitannya seyogianya dilakukan 
oleh tim med is/ paramedis yang terlatih untuk menghindari penularan. 

XIV. Menolong Penderita HIV/AIDS 

Penderita HIV I AIDS yang mengalami kecelakaan, misalnya ditabrak mobil 
di jalan raya, tetap wajib ditolong dan dengan tetap mewaspadai 
kemungkinan adanya penularan dengan menggunakan a lat pencegahnya. 

XV Pengurusan Jenazah Penderita HIV/AIDS 

Penderita HIV/AIDS yang meninggal dunia wajib diurus sebagaimana 
layaknya jenazah ( dimandikan, dikafani, disholati dan dikuburkan). Cara 
memandikannya hendaknya mengikuti petunjuk Departemen Kesehatan 
tentang pengurusan jenazah. Dalam hal ini tidak dapat dimandikan seperti 
tennaktub dalam petunjuk Departemen Kesehatan, mayat tersebut tetap 
dimandikan sedapat mungkin dengan cara menyemprotkan air. 

CATATAN REKOMENDASI 

I. Mengamanatkan kepada MUI agar memperjuangkan lahimya undang-undang 
anti perzinaan dan homoseksual yang sesuai dengan kesadaran hukum 
masyarakat Indonesia. 

2. Mengamanatkan kepada MUI agar membuat buku panduan tentang tuntunan 
syari'at Islam terhadap penderta HIV I AIDS yang lengkap dan mudah dipahami 
dengan merujuk hasil Mudzakarah ini. 

Jakarta, 24 Juni 1997 

Tim Peru mus Komisi A Muzakarah, 

1. K.H. Ma'ruf Amin (Ketua) 
2. Prof. Drs. KH. Jamaan Nur (Anggota) 
3. Prof. Drs. KH. MasjfukZuhdi (Anggota) 
4. Dr. H.M. Anwaribrahim(Anggota) 
5. K.H. Ali Mustafa Yaqub, MA (Sekretaris) 



27. KEDUDUKAN WARIA 

Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H., 
bertepatan dengan tanggal I 1 Oktober 1997 tentang masalah waria, setelah 

Memperhatikan : 

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 mereka 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, 
bemama Himpunan Waria Musyawarah Keluarga Gotong Royong 
(HIWARIA MKGR). 

c. Mereka meminta kepada Ditjen Bina Rehabilitasi Sosial Departemen 
. Sosial RI diakui identitas dan keberadaannya sebagai kodrat yang diberika 
oleh Allah SWT. 

2. Pendapat para peserta sidang, yang antara lain menyatakan 

a. Waria adalah orang adalah laki-laki, namun bertingkah laku (dengan 
sengaja) seperti wanita. Oleh karena itu, waria bukanlah Khunsa ( j..:..1- ) 
sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam. 

b. Khunsa adalah orang yang memiliki dua slat kelamin laki-laki dan 
perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali (Wahbah az
Zuhaili, al-Figh al-Jslami waAdillatuh, VIH:426). 

Menl!;ineat: 

Hadist Nabi SAW. yang menyatakan bahwa laki-laki berperilaku dan 
berpenampilan seperti wanita (dengan sengaja), demikian juga sebaliknya, 
hukumnya adalah haram dan dilarang agama. Hadist menegaskan: 
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"Dari lbnu Abbas, is berkata: 'Na bi SAW melaknat laki-laki yang berpenampilan 
peremp dan perempuanyang berpenampilan laki-laki "'(HR. Bukhari). 

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dengan memohon taufiq dan hidayah 
kepada Allah S WT 

MEMUTUSKAN 

1. l\1emfatwakan : 

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

b. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus 
diupayakan untu dikembalikan pada kodrat semula. 

2. Menghimbau kepada 

a. Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial Rl untuk membimbing para 
waria agar menjadi orang yang normal, dengan menyertakan para psikolog. 

b. Departemen Dalam Negeri Rl dan instansi terkait lainnya untuk 
membubarkan organisasi waria. 

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di 
kemudian hari terdapat kekeliriuan dalam keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di: Jakarta 
Padatanggal: 1 Nopember1997 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaFatwaMUI Ketua Umum Sekretaris umum 

Prof. KH. IBRAHIM HONES KH. HASAN BASRI Drs. HA. NAZRI AD LANI 



28. PERAYAAN NATAL BERSAMA 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah 

l\'lemperhatikan 

l. Perayaan Natal Bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian 
ummat Islam dan disangka dengan ummat 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 adalah merupakan ibadah. 

Menimbang 

1. Ummat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang Perayaan Natal 
Bersama 

2. Ummat Islam agar tidak mencampur adukkan aqidah dan ibadahnya dengan 
aqidah dan ibadah agama lain. 

3. Ummat Islam harus berusaha untuk menambah Iman dan Taqwanya kepada 
Allah SWT. 

4. Tanpa mengurangi usaha umat Islam dalam Kerukunan Antar Ummat 
Beragama di Indonesia. 

Meneliti kembali 

Ajaran-ajaran agama Islam, antara lain : 

A. Bahwa ummat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan 
ummat agama-agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan 
masalah keduaniaan, berdasarkan atas : 

1. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 : 



"Hai manusia, sesunggunnya Kami menciptakan Kamu sekattan dart 
seorang laki- laki dan seorang perempuan dan Kami menjadikan kamu 
sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling kenal 
mengenal. Sesunggithnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah adalah orang yang bertagwa (kepada Allah), sesunggithn ya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. " 

"Dan jika kedita orang tuamit memaksamu untuk mempersekutukan 
dengan akit sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, maka 
janganlah kamu mengikutiny. dan pergulilah keduanya di dunia ini dengan 
balk Dan ikutilahjalan orang yang kentbali kepada-Kit, kemudian kepada
Kulah kembalimu, maka akan Ku - beritakan kepadamu apa yang telah 
kamu keriakan." 

3. Al-Qur'an surat Mumtahanah :8 

"Allah tidak melarang kamit (ummat Islam) untuk berbuat balk dan berlaku 
adil terhadap orang-orang (beragama lain) yang tidak memerangi kamu 
karena agama dart tidak pula mengusir kanut dari negerimit. 
Sesungguhnya A /!ah menyukai orang-orang yang berlaku adil ". 



B. Bahwa ummat Islam tidak boleh mencampuradukkan aqidah dan peribadatan 
agamanya dengan aqidah dan peribadatan agama lain berdasarkan 

I . Al-Qur'an surat Al-Kafirun: 1- 6 

"Katakanlah hai orang-orang kaft1; 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 penyembahan Tuhan yang aku sembah. 
Untu/...wulah agamamu dan untukkulah agamaku. " 

2. Al Qur'an suratAI Baqarah: 42 

"Danjika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan dengan 
aku sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ten tang itu, makajanganlah 
kamu mengikutinya dan pergulilah keduanya di dunia ini dengan baik Dan 
ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Kita, kemudian kepada-Kulah 
kembalimu, maka akan Ku - beritakan kepadamu apa yang telah kamu 
keriakan. " 

C. Bahwa ummat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa AI Masih 
bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada para Nabi dan Rasul 
yang lain, berdasarkan atas: 

"Berkata Isa: Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Al Kitab 



(Jnjil) dan Dia Me11jadika11 aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku 
seorangyang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memeri11tahka11 
kepadaku mendirikan shalat dan me11u11aika11 zakat selam aku hidup. (Da11 
Dia memeri11tahka11 aku) berbakti kepada ibumu (MaJyam) dan Dia tidak 
menjadika11 aku seora11gyang sombong lagi celaka. " 

2. AI-Qur'an surat AI-Maidah: 75 

"Al Masih putera Mmyam itu ha11yalah seorang Rasul yang sesunggulmya 
telah herlaht sebelumnya beberapa Rasul dan ibunya seorangyang sa11gat 
benar Kedua - duanya biasa rnemakan 111aka11an (sebagai manusia). 
Perhatikanlah bagaimanct Kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) 
tanda - ta11da kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana 
mereka be1paling (dari memperhatikan ayat-ayat Kand Uu). " 

3. Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 285 

"Rasul (Muhammad telah beriman kepada Al Qur'an yang diturwzkan 
kepadanva 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 berdo'a) 
Ampunilah Ya Tithan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. " 

D. Babwa barangsiapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih daripada satu, 
Tuhan itu mempunyai anak Isa Al Masih itu anaknya, maka orang itu kafir dan 
musyrik, berdasarkan atas : 

I. AI-Qur'an surat Al-Maidah : 72 



"Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata : Sesungguhnva 
Allah itu ialah Al Masih putera Maryam. Padahal Al Masih sendiri berkata 
: Hai Bani lsrail, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya 
orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah 
mengharamkan kepada11ya surga dan tempatnva ialah neraka, tidak 
adalah bagi orang zhalim itu seorang penolong pun. " 

2. Al Our'an surat Al-Maidah: 73 

"Sesungguhnya kafir orang-orang yang mengatakan : Bahwa Allah itu 
adalah salah satu dari yang tiga (Tuhan itu ada tiga), padahal seka/i-kali 
tidak ada Tuhan se/ain Tuhan yang Esa. lika mereka tidak berhenti dari apa 
yang mereka katakan itu pas ti orang-orang kaf r itu akan disentun siksaan 
yangpedih. " 

"Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anakAllah, dan orang-orang 
Nasrani berkata Al Masih itu anak Allah. Demikian/ah itulah ucapan 
dengan mulut mereka, mereka meniru ucapan I perkataan orang-orang 
kafir yang terdahulu, di/aknati Al/ah-lah mereka bagaimanu mereka 
sampai be1pali11g. 

E. Bahwa Allah pada had kiamat nand 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 



AI-Qur an surat Al-Maidah: 116 118 
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"Dan (ingatlah) ketika Allah betfirman: Hai Isa putera Mwyam adakah kamu 
mengalakan kepada manusia (kaummu): ladikanlah aku dan ibuku dua orang 
Tulwn selain Allah Isa /vlenjawab: Maha Suci Engkau (Allah), tidaklah patut 
bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernali 
mengatakannya tentu Engkau telah mengetahuinya Engkau mengetahui apa 
yang ada pada diriku sedangkan aku tidak mengetaui apa yang ada pad a diri 
Engkau. Seszmgguhnya Engkau Maha mngetahui perkara yang ghaib. Aku 
tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau 
perintahkan kepadaku (mengatakannya), yaitu : Sembahlah Allah Tuhankll 
dan Tuhanmu dan aku menjadi saksi terhadap mereka se/am aku berada di 
antara mereka. Tetapi setelah Engkatt wafatnya aku, Engkatt sendirilah yang 
menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala 
sesuatu. Jika Engkatt men yiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalali 
hamba-hamba-Mu dan Jika Engkau mengampunkan mereka. maka 
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. " 

F. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu hanya satu, berdasarkan atas Al
Qur'an surat Al-Ikhlas 
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"Katakan/ah: Dia/ah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala 
sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun I sesuatu pun yang setara de11ga11 
Dia. " 



G. Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang 
syubhat dan dari larangan Allah SWT serta untuk mendahulukan menolak 
kemsakan daripada menarik kemaslahatan, berdasarkan atas : 

1. Hadits Nabi dari Nu man bin Basyir 

Sesungguhnya apa apa yang halal itu telah jelas dan apa - apa yang 
lzaram itu pun telah jelas akantetapi diantara 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 barang 
siapajatuh pada yang syubhat maka berarti ia telah jatuh kepada yang 
lzaram, semacam orang yang mengembalakan 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 haramjangan didekati). " 

2. Kaidah Ushul Fikih 

"Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan dari pada menarik 
kemaslahatankemaslahatan Oika tidak demikian sangat mungkin 
mafasidnya yang diperoleh, sedangkan masholihnya tidak dihasilkan). " 

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. 

2. Mengikuti upacara Natal bersama bagi ummat Islam hukumnya haram. 

3. Agar ummat Islam tidak terjurumus kepada syubhat dan Iarangan Allah SWT 
dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. 

Ketua, 

ttd, 

Jaka11a, 1 Jumadil Awai 1401 H 
7 Maret 1981 M 

Komisi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia 

Sekretaris, 

ttd 

K.H.M. SYUKRI. G. Drs. H. l\1AS'UDI 



29. REKSADANA SYARI'AH 

Lokakarya Alim Ulama tentang Reksadana Syariah, yang diselenggarakan oleh 
Majelis Ulama Indonesia bckerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 
24-25 Rabiul Awwal 1417 H. bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M. di Jakarta, 
setelah : 

MENIMBANG 

MENGINGAT 

MENDEN GAR 

............. dan seterusnya .......... . 

Pedoman dasar, Pedoman Rumah Tangga dan Program 
Kerja Majelis Ulama Indonesia tahun 1995 - 2000. 

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; 

5. Ceramah-ceramah 

a. Prof . K.H. Ibrahim Hosen, LML, Ketua I Ketua 
Komisi Fatwa MUI, tentang 11 Perluasan Usaha Bank 
Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Fiqih", Nik 
Mustafa Nik Hasan tentang 11 Akad-akad Syariah 
dalam Permodalan 11

; 

b. Drs. Zainul Arifin, MBA, Direktur Utama Bank 
Muamalat, tentang 11 Hubungan dan Peran Bank 
Syariah dalam Reksadana Syariah", 



MEMPERHATIKAN 

c. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawwar, MA, tentang 
"Pasar Modal dalam pandangan Islam"; 

d. In lwan Ponco, MM, Direktur PT. Danareksa 
tentang "Prospek Reksadana Syariah dalam Pasar 
Modal Indonesia"; 

e. Hj. Rohani Dt. Mohd. Shahir, Abrar Securities 
tentang "Profit Generating System in Islamic Unit 
Trust, Case of Abrar Securities"; 

f. Dr. Abdul Hall m Islamil Direktur BIMB Securities, 
tentang "Islamic Securities Market: Malaysian 
Experience"; 

g. Shafqat Ali Memon, Managing Director, Citi Islamic 
Investment Bank, ten tang "G loval Collective 
Investment Schemes and its Potential in Islamic 
Banking"; 

h. William Dark, Manajer Wellington Management 
Company, tentang "Islamic Securities Market: 
Australian Experience"; 

Pendapat, saran dan usul dari seluruh peserta 
lokakarya, baik pada Sidang Pleno maupun pada 
Sidang-sidang Komisi. 

Dengan memohon Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Lokakarya Majelis 
Ulama Indonesia tentang Reksadana Syariah :'Peluang dan Tantangannya di 
Indonesia mengambil kesimpulan dan rumusan ten tang 

Pandangan Hukum Islam Terhadap Reksadana dan Reksadana Syariah sebagai 
berikut 

I. URGENSI REKSADANA 

Menindaklanjuti pembicara-pembicara dan tanya jawab pada lokakarya 
ulama tentang reksadana Syariah yang berintikan bahwa menghadapi 
globalisasi pada abad 21 Ummat Islam dihadapkan kepada realitas dunia 
yang serba cepat dan canggih. Tak terkecuali didalmanya masalah ekonomi 
dan keuangan. Produk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari 
masyarakat. Namun bagi ummat Islam, produk-produk tersebut perlu 
dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang 



netral terhadap nilai dan 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 dimana masyarakat dapat 
menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana 
itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakanjalan keluar bagi 
para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal 
minimal Yang relatifkecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. 

Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional 
karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan 
perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Disisi lain, 
reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan 
dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material. 

Namun bagi ununat Islam reksadana merupakan hal yang perlu diteliti, 
karena masih mengandun hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. 
Misalnya investasi reksadana pada produk-produk yang diharamkan dalam 
Islam, seperti minuman keras, judi, pomografi dan jasa keuangan non
syariah. Disamping itu mekanisme transaksi antara investor dengan 
reksadana, dan antara reksadana dengan emiten (pemilik perusahaan) harus 
diklasifikasi menurut hukum Islam. 

II. PAN DAN GAN SYARIAH TENTANG REKSADANA 

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama 
tidak bertentangan dengan Syariah, mengikuti kaidak fiqih yang dipegang 
oleh Mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu: 

Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya 
ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh Syariah a tau bertentangan 
dengan nash Syariah. (Al Fiqh al Islamy wa Adillatuh, Juz IV hal. 199). 

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad 
yang mercka lakukan seperti disebut. dalam Al-Qur'an 



"Hai orang-orangyang berima11. penuhilah akad-akad itu. 
(QS Al Maidah: 1 ) ... 

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang 
ditentukan oleh sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran 
Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadist 

Perdamaia11 itu boleh a11tara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang 
mengharamka11 ya11g halal atau menghalalka11 yang haram. Orang-orang 
Islam ~-vajib me me11uhi syaratsyarat yang mereka disepakati kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Abu 
Daud, lbnu Majah dan Tirmizy dari Amn.1 bin 'Auf). 

Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan 
dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (mudharbah/musyarakah). Dan 
disana terdapat banyak maslahat, seperti memajukan perokonomian, saling 
memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan resiko dalam 
pasar modal dan sebagainya. Namun didalamnya juga ada hal-hal 
bertentangan dengan Syriah, baik dalam'segi akad, operasi, investasi, 
transaksi dan pembagian keuntungannya. 

Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang ha! yang tidak 
bertentangan dengan Syariah. Dr. Wah bah Az Zuhaily berkata. 

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



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sating memakan harta 
sesamamu denga jalan yang batil, kecuali denga jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ... (QS. An Nisaa: 29). 

III. URGENSI REKSADANA SYARIAH 

Adalah sesuatu yang lazim te1jadi 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 adalh ijma' dan hajat, karena adapemilik harta 
yang tidak mampu mengelola modalnya, dan sebaliknya ada orang mampu 
mengelolanya tetapi tidak punya modal. Maka yang pertama memerlukan 
pengelolaan modal, sementaran yang kedua memerlukan pekerjaan. 
(Hasyiah Fathul Qarib A 1 Baijuri, Juz II, hal 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 terns berkembang. Ia akan menghimpun dana dari ummat yang 
tidak dapat dicegah untuk berinvestasi di reksadana. Disisi lain ummat 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 itti perlu dibentuk reksadana Syariah, dimana 
reksadana ini mengikuti prinsip-prinsip Syariah dalam bidang muamalah 
maliyah. Adanya reksadana syariali merupakan upaya unruk memberi jalan 
bagi ummat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara 
yang bathil seperti yang disebutkan dalam AlQur'an surat Annisaa ayat 29. 

Disamping itu reksadana Syariah menyediakan sarana bagi ummat Islam 
untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi 
yang sesuai dengan syariat Islam. 



IV. l\1ASALAH-MASALAH POKOK YANG BERKAITAN DENGAN 
REKSADANA 

A. Kelem bagaan 

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 mernang 
belum dikenal selama ini dalam peristilahan fiqih klasik. Tetapi badan 
hukum tersebut tidak bebas dari hukum taqli, karena pada hakekatnya 
badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham 
yang masing masing terkena taqlif. Oleh karena itu lembaga tersebut 
dapat di nyatakan sebagai Syakhsiyyah Hukmiyyah yang bertanggung 
jawab dalam pengelolaan Reksadana Syariah. Sedangkan para pengurus 
lembaga tersebut merupakan para wakil. Berkata Dr. Mustafa Ahmad 
Zarqa 

....... ,.: --::: '? • .,.''I i _A.~ ?~ ,,//'-~-~ ! ~ ~ /.::.~ "~-: / ~ ..._"f ~ j ~Lt 
'~ .... ~~~' ~=::u~-\ d. ,.,<)~.::....J\- ~\~"5~~\ ..,, \i..> 

~ .,,, .... / ..,,,, - -- ....r _,_,, .. 

('{6'\ t::.>' .. '\"' ~· .t'..#.--1.J..J \~_,~ ·("~\~\~..)\) 

Fiqih Islam mengakui adanya syaksiyyah Hukmiyyah atau i'tibariyyah 
(badan hukum) ... (Madkhal al fiqh al'Aam, Dr. Musthafa Ahmad Zarqa, 
Vol III hal 256) 

Berkata Dr. Wah bah Az Zuhaily: 



Fiqih Islam mengakui apa yang di sebut dalam hukum positif sebagai 
syaksiyyah i'tibariyyah atau syakhsiyyah ma'nawiyah atau syakhisyah 
mujarrodah (badan hukum), dengan mengakui keberadaan sebagai 
lembaga lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan, perusahaan dan 
masjid, sebagai syaksiyah (badan) yang menyerupai syaksiyyah 
manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak 
menjalankan kewajiban - kewajiban, memikul tanggung jawab yang 
berdiri sendiri secara umum erlepas dari tanggung jawab para anggota 
atau pendirinya. (AlFigh al Iglamywa Adillatuh Juz IV hal 11) 

B. Hubungan Investor dengan Lembaga 

1. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan 
sistem Mudharabah/Qiradh. Yang dimaksud dengan mudharabah 
disini adalah. 

"Seseorang memberikan hartanya kepada yang lain untuk 
diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan yang 
diperoleh dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat syarat 
yang di sepakati kedua be/ah pihak. ... 
Warga Iraq menyebutnya Mudharabah sedangkan warga Hzjaz 
menyebutnya Qiradh ... (Al Mughni Juz V hal 26) 

Pemilik harta (modal) memberikan harta kepada para pekerja untuk 
menjadi modal dagang, dengan ketentuan bahwa keuntungannya 
dibagi bersama sesuai dengan syarat yang di sepakati keduafihak. 
(Al Fizhul Islamy wa Adillatuh, Juz IV, hal 836). 

Dengan demikian Mudharabah I giradh disepakati bolehnya dalam 
syariah oleh 4 mazhabfiqh Islam. 

2. Saham Reksadana Syariah dapat diperjual belikan 



a. Ayat Al Quran yang menyatakan praktek jual di halalkan oleh 
Allah SWT. ., .! , ~,............-: ,,, 

<..-<vc ~r'' ···2-'~'s;.t, ... 
Dan Allah menghalalkanjua/beli (QS Al-Bagarah: 275). 

Khusus mengenai jual beli pemilikan sebagian syarikat (saham) 
antarpemilik syarikat, lbnu Qudamah mengatakan 

Jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian (saham) 
temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena is 
membeli hak milik orang lain. (AlMughni Juz V hal: 56). 

b. Saham itu merupakan harta (mal) milik investor yang bisa 
dimanfaatkan dan diperjual belikan 
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.... Syarat kedua, barang yang dipe1jualbelikan ada!ah 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). 



Kaidah Fiqih "Sesuatu yang berlaku berdasarkan nash "dapat 
menjadi dasar untuk melakukan transaksitransaksi serta 
memberikan kebebasan buat mereka yang mengadakan transaksi 
demi menghindari kesukaran-kesukaran rnuamalat dengan 
sesama manusia, ketiga ruanglingkup muamalat harta semakin 
meluas dan bentuk muamalat semakin berkembang, khususnya 
pada bi dang transaksi antara lain perusahaan. "(Dr. Samir Abdul 
Hamid Ridhwan, Aswaq al Awraaq al Maaliyah, HIT, hal 258). 

d. Tidak adanya unsur penipuan (Gahrar) karena nilai saham jelas. 
Sernua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam 
administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan 
denganjelas. 

C. Kegiatan Investasi Reksadana 

1. Dalam melakukan kegiatan investasi 
Reksadana Syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak 
bertentangan dengan syariah. Diantara investasi tidak halal yang tidak 
boleh dilakukan adalah dalam bidang pe1judian, pelacuran, 
pomographi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan 
ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. 

2. Akad yang dilakukan oleh Reksadana Syariah dengan emiten dapat 
dilakukan melalui: 
a. Mudharabah ( Qiradh ) Musyarakah. Reksadana Syariah yang 

dalam hal ini be11indak selaku Mudharib dalam kaitannya dengan 
investor dapat melakukan akad Mudharabah (Qiradh)/Musyarakah. 
Dr. Wahbah Az-Zuhaily menjelaskan : 

• 
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" .. Mazhab Hanafi mengatakan : Mudaharib tidak boleh 
mengadakan mudharabah dengan orang lain kecuali pemilik harta 



memberikan mandat ..... Sedangkan Mazhab se!ain Hanaji, seperti 
para ulama Maliki mengatakan : 'Amil (mudharib) akan 
menanggung resiko apabila modal qiradh yang diterimanya dari 
pemberi modal diserahkan lagi kepada pi/wk ketiga untuk 
dikembangkan dengan akad qiradh juga, apabila pemilik modal 
tidak mengizinkannya. " 
(AIFiqhul Islamy wa Adillatuhjuz IV, hal: 858 & 860). 

"Jika pemilik harta (modal) menyetujui I mengizinkan kepada amil 
(mudharib) untuk memberikan harta (modal)-nya kepada orang 
lain dengan kad mudharabah, hukunrnya boleh, demikian 
disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal. Dan kami tidak mengetahi 
pendapat lain dalam masalah tersebut. " 
(Al-Mughnijuz V, hal: 858 & 860) 

Berka ta Al Mawardi : 

..... Ketahuilah, bahwa 'Amil Qiradh dilarang untuk melakukan 
Muqaradhah dengan orang lain dengan hartalmodal Qiradh 
tersebut selama tidak ada izin dari pemilik modal secara sah dan 
jelas ... (Al-Mudharabah lil Mawardi, hal. 194-199). 

3. Jual-beli 

Reksadana Syariah selaku mudharib juga dibolehkan melakukan 
jual beli saham, sebagimana ditunjukkan oleh bagian B.2 di atas. 
Berkata Ibnu Qudamah 
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Jika salah seorang dari orang berkongsi membeli bagian (saham) 
temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena is 



membeli hak milikorang lain. (al-Mughni Juz V hal: 56) 

D. Mekanisme Transaksi 

I. Dalam melakukan transaksi Reksadana Syariah tidak 
diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya 
mengandung gharar seperti najsy (penawaran palsu), ihtikar dan 
tindakan spekulasi lainnya. 

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari lbnu Umaryang mengatakan 
balnva Na bi SAW melarang Najsy (menawar sesuatu bukan untuk 
membeli tapi untuk menaikkan harga). (Subulussalamjuz Ill. hal: 18). 

2. Produk-produk transaksi reksadana pada umumnya seperti Spot, 
F01ward, Swap, Option dan produk-produk lain yang biasa dilakukan 
reksadana hendaknya menjadi bahan penelitian dan pengkajian dari 
reksadana Syariah. 

3. Untuk membahas persoalan-persoalan yang memerlukan penelitian 
dan pengkaj ian, seperti menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi, 
pemurnian pendapatan, formula pembagian keuntungan dan 
sebagainya, hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang 
ditunjuk oleh MUI. 

PENUTUP 

Dari uraian di atas tampak jelas sekali bahwa syariah Islamiya sebagai manhajul 
hayah muslim telah mengakomodasi segala kebuthan 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 mengwarkan beberapa jenis instrumen yang dapat 
dikembangkan. Pelaksanaan dan pengembangan ini dapat saja dilakukan selama 
kaidah-kaidah syariah tidak dilanggar. 
Disamping itu tampaknya'pekerjaan rumah' bagi kita masih sangat banyak 
diantaranya 



* 

* 

* 

* 

Perlu adanya Dewan pengawas Syariah 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 antara MU I, - BI dan Depkeu. 
Untuk memastikan segenap operasi berdasarkan syariah, demikian juga 
penyelesaian ketika terjadi perselisihan antara investor dan KIK perlu 
disalurkan penyelesaiannya melalui lembaga pemutus sengketa syariah, 
dalam hal ini adalah BAMUI. 
Demi menjaga kepentingan investor demikian juga pelaksanaan PIS 
(Pedoman Investasi Syariah) perlu adanya suatau aturan sejenis PP 
(Peraturan Pemerintah) yang dikeluarkan oleh .l'vlenkeu atau SK Ketua 
Bapepam yang mempunyai fungsi memerintah, mengikat dan memiliki 
sanksi. 
Untuk memungkinkan dana yang terhimpun oleh reksadana syariah oleh 
pengusaha-pengusaha berskala kecil - menengah (yang nota bene 
kebanyakan terdiri dari ummat Islam) perlu adanya suatu aturan yang 
mengharuskan reksadana syariah mengalokasikan sebagian investasinya 
pada bursa paralel dan emiten-emiten berskala kecil. 

Jakarta, 25 Rabiul Awwal 1417 ij 
30 Juli l 997 M 

Lokakarya alim Ulama tentang Reksadana Syariah 

Pimpinan Sidang 

Ke tu a Sekretaris 

ttd, ttd, 

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

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum Sekretaris Umum 

KH. HASAN Basri Drs. H.A. NAZRI Adlani 



KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Nomor: Kep-139/MUl/IV/2000 

ten tang 

MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK 

Majelis Ulama Indonesia, setelah 

MEN IM BANG 

MEMPERHATIKAN 

MENGINGAT 

: a. Bahwa budidaya cacing dan jangkrik kini 
banyak dilakukan orang, baik untuk makanan 
(pakan) hewan tertenni, obat-obatan, jamu dan 
kosmetik, maupun untuk dikonsumsi (dimakan 
orang). 

b. Bahwa masyarakat memerlukan penjelasan 
tentang hukum membudidayakan, rnakan, dan 
memanfaat-kan keduajenis binatang tersebut. 

c. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
rnembudidayakan, makan, dan memanfaatkan 
kedua jenis binatang tersebut untuk dijadikan 
pedoman oleh rnasyarakat. 

1. Makalah Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam 
Kajian Fiqh yang dipresentasikan oleh Dr. KH. 
Ahmad Munif, pada sidang Komisi Fatwa MUI, 
tanaaal :::>:::> 

2. Pandangan ahli budidaya cacing danjangkrik yang 
disampaikan pada sidang Komisi Fatwa MUI, 
tanggal 

3. Pandangan peserta sidang Komisi Fatwa MUI, 
tanggal. 

1. Firman Allah SWT: 



"Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di 
bumi untuk kamu sekalian" 
QS. al-Baqarah [2]: 29). 
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"Allah menundukkan untukmu semua yang ada di 
Iangit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya" (QS. 
al-Jasiyah []: 13) 
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"Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya 
Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu 
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan 
menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan 
batin" (QS. Luqman []: 20). 

( ~'"'~_i). r. ... :~~:~~~ 
"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab
Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang 
diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa 
yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, 
dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, 
sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesutu apa 
pun" (HR. al-Hakim). 

<i-/-~1',..,__, ~ ....... __...,-;::' .?~,, ........ ~ /~ ......... ,,. /-<,//< ...... ~ ~, 
~ ~Jo.~--'YPJ'!:,;<a'W~t-'~v-W'~J 
//'Cf, ....... ....... 0/,~:.%(5/-<"'.<:.,,://// ,..,,,,,/,-t, 
--~lr, ... ~_,\.P .... -· )U,,_ ~,,?_,~_,~ 

' -~ ("'.'. ....... ,"/ ,..,,,,,, // ,..,, 'I/~ ~~ ,/ ,/ 
e::$_;j_;J\4..:,J..J/ ·~~~'-.>~~ ~ <. r---:' Lier, JJ ..:.7 ;'"" . ' ~ - ./ / - ...,,, ;.,, 

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkn beberapa 



MENETAPKAN 

Pertama 

Kedua 

kewajiban, maka janganlah kamu sia-si< kan, 
menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu 
langgar, mengharamkan beberapa hal, janganlah 
kamu rusak; dan Allah tidak menjelaskan hukum 
beberapa hal karena kasih sayang kepadamu, 
bukan karena lupa, janganlah kamu cari-cari 
hukumnya." (HR. Turrnuzi dan lbn Majah) 

3. Kaidah fiqh: 

" Pada dasamya segala sesuatu yang bermanfaat 
adalah mubah/halal" 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG MAKAN DAN 
BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK 

Hukum yang berkaitan dengan cacing. 

a. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang 
masuk kedalam kategori al-easyarat 

b. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam 
Malik, lbn Abi Laila, dan al-Auz'i) yang 
menghalalkan memakan cacing sepanj ang 
bermanfaat dan tidak membahayakan dan 
pendapat ulama yang mengharamkan 
memakannya. 

c. Membudidayakan cacmg untuk diambil 
manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak 
bertentangan dengan hukum Islam. 

d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri 
manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, 
tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya 
boleh (mubah). 

Hukum yang berkaitan denganjangkrik. 

a. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis 



Ketiga 

Ketua/Ketua Komisi Fatwa 

dengan belalang. 

b. Membudidayakan jangkrik untuk diambil 
manfaatnya, untuk obat/kosmetik misalnya, 
untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah 
boleh (mubah, halal), sepanjang tidak 
menimbulkan bahaya (mudarat). 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

: Jakarta 
: 18 April 2000 

DEWAN PIM PIN AN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretarsi Komisi Fatwa 

PROF. KH. IBRAHIM HOSEN Drs.HASANUDIN, M.Ag. 



KEPUTUSAN FATWA 
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR: l/MUNAS VI/MUl/2000 

ten tang 

ABO RSI 

Musyawarah Nasional YI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 
tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 1-1./25-29 Juli 2000 M din membahas tentang 
aborsi, setelah : 

Menimbang 

Mengingat 

a. Bahwa akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat 
timbul pro dan kontra tentang hukum melakukan aborsi 
( ~~/1r ) yaitu pengguguran kandungan Uanin) tanpa 
alasan medis, sebelum nafkhur ruh, sehingga mereka 
mempertanyakan kembali tentang masalah tersebut; 

b. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk 
menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan 
pedoman. 

1. Firman Allah SWT. tentang proses kejadian manusia, a.l.: 

"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-Mu'minun [23]: 12-14). 

" Hai manusia ! jika kamu dalam keraguan tentang 
kebangkitan (dari kubur), muka (ketahuilah 
sesunggunhnya Kami telahh menjadikan kamu dari 
tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari 
segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang 
sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar Kami 
jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim 
apa yang Kami kehendaki sampaii 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 penipuan ruh (nafkh al-ruh) kepadanya, a.l.: 



b. 

c. 



d. 

e. 



3. Janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan 
yang harus dihormati (lzayah muhtaramah); 
menggugurkannya berarti menghentikan 
(menghi langkan) kehidupan yang tel ah ada; dan Inl 
hukumnya haram, berdasarkan sejumlah dalil, antara 
lain: 
Firman Allah SWT: 



"Danjanganlah kamu membunuhjiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) 
yangbenar(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 asySyarif, 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 ('uzw~ dan 
makruh jika tanpa 'uzur menurut ulama Hanafi.dan 
sekelompok ulama Syafi'i. Ketiga, manyuruh secara 
mutlak menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram 
menurut pendapat mu'tamadulama Maliki. 

5. Menurut ulama, jika orang sedang ihram memecahkan 
telur binatang buruan (bidh ash-shayd), is harus 
menggantinya; 

6. Menurut Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i, 
jika nuthfah (seperma) telah bercampur (ikhtilth) dengan 

,,,,.. • ,,,,,,,, ..I ,,,,, • ) 

ovum dan siap menerima kehidupan ( ~~1~..fAJ,)~~ 
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 positif. Kaidah Fiqhiyah : 

"Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan 
dari pada mendatangkan kemaslahatan." 

8. Kaidah Fiqhiyah: 

"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang 
(diharamkan)" 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

: FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS 
ULAMA INDONESIA TENTANG ABO RSI. 

I. Mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia, 
tanggal 28 Oktober 1983 tentang kependudukan, 
kesehatan, dan pembangunan. 

2. Melakukan aborsi (pengguguranjanin) sesudah najkh al
ruh hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan 
medis, seperti umuk n-lenyelamatkanjiwa si ibu. 

3. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, 
walaupun sebelum najkh 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. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau 
semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di: Jakarta 
Pada tanggal : 27 Rabi'ul Akhir 1421 H 

29 Juli2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000· 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Pleno 

Ketua, Sekretaris, 

(PROF UMAR SHIHAB ) (DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN) 



KEPUTUSAN FATWA 
MUSYA\VARAH NASIONAL VI MAJ ELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR: 2 I MUNAS Vl/J\1UI/2000 

ten tang 

PENGGUNAAN ORGAN TUBUH, ARI-ARI, AIR SENI MANUSIA 
BAGI KEPENTINGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA 

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 
penggunaan organ tubuh, ari - ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat
obatan dan kosmetika, setelah : 

Menim bang : a. Bahwa sejumlah obat-obatandan kosmetika dike ta h u i 
mcngandung unsur atau bahan yang berasal dari organ 
(bagian) tub uh a tau ari-ari ( tembuni) manusia; 

b. Bahwa menurut sebagian dokter, urine (air seni) manusia 
dapat menjadi obat (menyembuhkan) sejumlah jenis 
penyakit; 

c. Bahwa masyarakat sangat memerlukan penjelasan tentang 
hokum menggunakan obat-obatan dan kosmetika seperti 
dimaksudkan di atas; 

d. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu unhlk 
menetapkan fatwa tentang hokum dimaksud untuk 
dijadikan pedoman 

l\1emperhatikan: Pendapat dan saran peserta sidang. 

Mengingat I. Firman Allah SWT: 

" ... Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan. tanpa 



sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah 
Mahapengampun lagi Mahapenyayang" 
(QS. al-Ma'idah [5]: 3). 

2. Hadist Nabi s.a.w. menyatakan, antara lain: 

..,.,~<-fl'// '1' ....-.:;/~ ~ /' ........ ~£1-:(~""'//~ ~ < "/ // 

.J::!'#-2'~6.J~-' ~'~~r-v:-J?~~'t~-''~ . ,,,.,,.,,~, / / 

( ;t-''~J.'"~.)) .. ~ '~'-' ~\,,) 
\I ?_,... " 

Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali 
membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun" 
(HR. Abu Daud). 

•,./\//-<,?// /.,,,.I. //// //~(,....../~~(""<''L_.,.,t ~ 
~~ ~~~:\~~~ ~_:,:;.,~ ~'.:t> wy\~'D! 

.;.' 

\ ./ / "/. /./ .::"V 
(~-'SJ!"~--'):..(~~-'\~~_, 

Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta 
menjadikan obat bagi setiap penyakit; oleh karena itu, 
berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang 
haram" (l-1 R. Abu Daud) 

Sekelompok orang dari suku Ukl atau 'Urainah dating dan 
mereka tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga 
mereka jatuh sakit), maka Nabi memerintahkan agar 
mereka diberi onta perah dan meminum air kencing dan 
susu unta tersebut..." (HR. Al-Bukhari). 

3. Pendapat sebagian ulama menegaskan : 



Menetapkan 

Imam Zuhri (w.124 H) berkata, "Tidak halal meminum air 
seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu 
adalah najis; Allah berfirman: ' ... Dihalalkan bagi kamu 
yang baik-baik. .. ' (QS. al-Ma'idah [5]: 5)"; dan Ibnu 
Mas'ud (w.32) berkata tentang sakar (minuman keras), 
"Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang 
diharamkan atasmu" (Riwayat al-Bukhari). 

4. Kaidah Fiqh menegaskan: 

" Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang 
(di haramkan) " 

MEMUTUSKAN 

FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS 
ULAMA INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN 
ORGAN TUBUH, ARI-ARI, dan AIR SENI 
MANUSIA BAGI KEPENTINGAN OBAT- OBATAN 
DAN KOSMETIKA 

1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

a. Penggunaan obat obatan adalah mengkonsumsinya 
sebagai pengobatan, bukan menggunakan obat pada 
bagian luar tubuh; 

b. penggunaan air seni adalah meminumnya sebagai obat; 

c. Penggunaan kosmetika adalah memakai alat kosmetika 
pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh 
a tau kulit agar tetap a tau menjadi baik dan indah; 

d. Dharurat adalah kondisi - kondisi keterdesakan yang 
bila tidak dilakukan akan dapat mengancam eksistensi .. . 
JIWa manusia. 

2. Penggunaan obat-obatan yang mengandung atau berasal 
dari bagian organ manusia (juz'ul-insan) hukumnya adalah 
haram. 



3. Penggunaan air seni manusia untuk pengobatan, seperti 
disebut pada butir 1.b hukumnya adalah haram. 

4. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal 
dari bagian organ manusia hukumnya adalah haram. 

5. Hal - hal tersebut pada butir 2, 3, dan 4 di atas boleh 
dilakukan dalam keadaan dharurat syar'iyah. 

6. Menghimbau kepada semua pihak agar tidak 
memproduksi atau menggunakan obat-obatan atau 
kosmetika yang mengandung unsur bagian organ manusia, 
atau berobat dengan air seni manusia. 

7. Keputusan fatwa m1 mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau 
semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di: Jakarta 
Pada tanggal : 27 Rabi'ul Akhir 1421 H. 

30 Juli2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Pleno 

Ketua, Sekretaris, 

(PROF. UMAR SHIHAB) (DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN) 



KEPUTUSAN FAT\\'A 
MUS\'A\VARAH NASIONAL VI MAJ ELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR: 4/MUNAS VI/MUl/2000 

ten tang 

RISY\VAH (SUAP) GHULUL (KORUPSI) 
DAN HADIAH KEPADA PEJABAT 

Musyawarah Nasional VI Maje I is Ulama Indonesia yang berlangsung pada tangal 
23-27 Rabi'ul Akhir 1421 1-1./25-28 Juli 2000 M. dan membahas te1m111g 
risywah (suah). ghulul (korupsi) dan hadiah kepada pejabat, sctdah 

l\1enimbang : a. Bahwa penge1tian risyll'ah dan status hukumnya, 
hokum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat 
atau pejabat menerima hadiah dari masyarakat, kini 
banyak dipe11anyakan kcmbali oleh masyarakat; 

b. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk 
menetapkan fatwa tentang hukum masalah dirnaksud . 

.l\1emperhatikan: I. Pe1tanyaan pe1tanyaan dari masyarakat tentang 

.l\1engingat 

masalah penge1tian risywah dan status hukumnya, 
hukum kornpsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat 
atau pejabat menerima hadiah dari masyarakat yang 
dikaitkan dengan penegakan pemerintahan I manajemen 
yang bersih dan sehat; 

2. Pendapat dan sarang - sarang peserta sidang I Munas . 

1. Firman Allah SWT: 

"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta 
sebagian yang lain di antara kamu denganjalan batil dan 



Uanganlah) kamu membawa (un1san) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta 
benda orang lain itu dengan Ualan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui" (QS. al-Baqrah [2]: 188). 

"Hai orang yang beriman ! Janganlah k am i s al in g 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..." 
(QS. al-Nina' [4]: 29)" . 

.. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta ram
pasan perang, 1naka pada hari kiamat ia akan datang 
mcmbawa apa yang di khianatinya itu ... " (Qs. Ali 'Imran 
[3]: 161). 

2. Hadist hadist Nabi dan atsar menegaskan antara lain 



.u . 



-~ 

-> 

_ _, 



Menetapkan 

Pertama 

3. Kaidah Fiqhiyah 

"Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula 
memberikannya. " 

MEMUTUSKAN 

FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS 
ULAMA INDONESIA TENTANG RISWAH (SUAP) 
GHULUL (KORUPSI) DAN HADIAH KEPADA 
PEJABAT. 

Pengertian 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud denga: 

I. Risywah adalah pemberian yang diberikanoleh 
seseorang kepada orang Iain (pejabat) dengan maksud 
meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar 
menurut syariah) atau membatilkan perbuatan yang hak 
( . ~-;~:\~_,tJ1'-:J1~L.~]1 ). Pemberia disebut rsyi, 
penerima disebut murtasyi dan penghubung antara rasyi 
dan murtasyi disebut ra'syi ( Ibn al-Atsir, al-Nihayahfi 
Gharib al-Hadisttwa al-A tsar, 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 pejabatn adalah sesuatu pemberian dari 
seseorang dan I atau 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 
men unit syari'at Islam. 



Kedua: Hukum 

Ketiga 

1. Memberikan risywah dan menenmanya hukumnya 
adalah haram. 

2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram. 

3. Memberikan hadiah kepada pejabat: 

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

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

1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada 
atau tidak akan ada umsan apa-apa, maka 
memberikan dan enerima hadiah tersebut tidak 
ha ram; 

2) Jika antara pemberi hadiah. dan pejabat terdapat 
urusan (perkara), maka bagi pejabat har~m 
menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi 
pemberi, haram rriemberikannya apabila perberian 
dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu 
yang batil (bukan haknya); 

3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu 
umsan 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. 

: Seruan 

Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk 
memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal-hal 
terse but. 



Ketiga : Keputusan fatwa ini lnulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan 
fatwa ini. 

Ditetapkan di: Jakarta 
Pada tanggal: 27 Rabi'ul Akhir 1421H28 

28 Juli 2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL TA HUN 2000 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Pleno 

Ke tu a Sekretaris 

(PROF. UMAR SHIHAB ) (DR. H.M. DIN SYAMSUDIN) 



KEPUTUSAN FATWA 
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJ ELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor : 6 I MUNAS VI/MUl/2000 

ten tang 

HAK-HAK ASASI MANUSIA (HAM) 

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 
tanggal 23-27 Rabi'ul Akllir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang 
Hak-hak Asasi Manusia (HAM), setelah 

Menimbang a. Bahwa secara umum dan substansial Konvensi 
Intemasional tentang Universal Dedaration 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 mar-tabatnya; 

b. Bahwa HAM tidak berlaku di ruang hampa dan sampai 
sekarang belum ada konsensus kesamaan pemabaman 
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; 

c. Bahwa pasal-pasal dari Universal Dedaration of Human 
Rights terkesan sangat mengedepankan hak-hak dan 
kebebasan individu dan mengabaikan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara 
kepentingan individu dan kepentingan umum, serta 
keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab; 

d. Bahwa adanya beberapa pasal dalam Universal 
Dedaration of Human Rights yang. tidak selaras atau 
bertentangan dengan agama Islam, yakni: 

a) Pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan dalam 



mencarijodoh, perkawinan dan perceraian, 

b) Pasal I 8 tentang kebebasan berganti agama; 

c) Pasal 23 ten tang pekerjaan. 

e. Ahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan 
fatwa ten tang batas-batas pelaksanaan HAM. 

f. Bahwa negara Indonesia telah ikut menandatangani 
Deklarasi Kairo tahun 1996 tentang HAM. 

Memperhatikan : I. Ajaran Islam tentang kewajiban mempe1iahankan 
lima kebutuhan primer ( )_ manusia, 
yakni memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan 
kehormatan. 

Mengingat 

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

1. Finnan Allah SWT QS. al-Isra' [ 17]: 70 tentang 
manusia sebagai makhluk yang mulia; 

2. Finnan Allah SWT QS. al-Anbiya' [21 ]: l 07 tentang misi 
Islam sebagai rahmatan lil-'alamin; 

3. Firman Allah SWT QS. Yun us [ l 0]:99 tentang larangan 
memaksa orang menerima agama Islam; 

4. Firman Allah SWT QS. al-Ma'idah [5] : 32 tentang 
asas universalisme Aaran Islam; 

5. Finnan Allah SWT QS. al-Rahman [55]: 7-9 tentang 
keseimbangan dan kejujuran dalam Islam; 

6. Finnan Allah SWT QS. al - Nisa' [4]:37 tentang 
laranganberganti agamadari Islam; 

7. Firman Allah SWT QS. al-Bagarah [2]: 221 dan al-Nisa' 
[4]: 22 tentang orang-orang yang tidak boleh dikawini. 
dan golongan yang tidak boleh dikawini; 

8. Firman Allah SWT QS. al-Bagarah [2]: 228 tentang 



Menetapkan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami 
dan isteri; 

9. Kaidah dar'ul mafasid danjalbul mashalih. 

MEMUTUSKAN 

FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS 
ULAMA INDONESIA HAK-HAK ASASI 
MANUS IA (HAM) 

1. Wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi 
hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan 
syarat : 

a. Menghargai dan menghormati perbedaan 
pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang 
didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan 
perundang-undangan yang berlaku di negara masing
masmg; 

b. Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib 
memperhatikan: 

I) Keseimbangan antara hak individu dan kewajiban 
individu; 

2) Keseimbangan antara hak individu dan dan hak 
masyarakat, 

3) Keseimbangan antara hak kebesan dan tanggung 
jawab. 

2. Berkenaan dengan pasal 16 ayat 1 & 2 dan pasal 18 
Universal Declaration of Human Rights, urnat Islam 
wajib berpegang teguh pada ajaran islam, karena 
kebebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian 
dariHAM. 

3. Mewajibkan kepada pemerintah dan umat Islam, 
terutama tokoh tokohnya memasyarakatkan HAM yang 
sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya dan tats susila 
masyarakat, serta perundangundangan yang berlaku di 
negara Indonesia. 



4. Keputusan fatwa m1 mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau 
semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di: Jakarta 
Pada tanggal : 27 Rabi'ul Akhir 1421 H 

29 Juli 2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Pleno 

Ke tu a Sekretaris 

( PROF UMAR SHIHAB ) (DR. H.M. DUN SYAMSUDDIN) 



KEPUTUSAN FATWA 
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR: 7/MUNAS VI/MUI/2000 

ten tang 

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. dan membahas tentang 
Pengiriman Tenaga Kerj a Wanita ( TK W) ke Luar N egeri, setelah 

Menimbang 

Mernperhatikan 

Mengingat 

a. Bahwa kepergian wanita meninggalkan keluarga 
untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri tanpa 
mahrarn merupakan tindakan yang tidak sejalan 
dengan ajaran agama Islam; 

b. Bahwa pengiriman TKW ke luar negeri sampai 
sekarang belum ada jaminan perlindungan keamanan 
dan kehormatan perempuan, bahkan justru 
mendorong timbulnya tindakan pelecehan terhadap 
martabatwanita dan bangsa Indonesia; 

c. bahwa kebutuhan dan keperlua bekerja di luar kota 
dan luar negeri merupakan tindakan terpaksa untuk 
memenuhi kebutuhan minimal hidup dan karena 
keterbatasan lapangan kerja di Indonesia; 

d. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang pengiriman TK W. 

Pendapat dan saran peserta sidang/Munas. 

1. Firman AllahSWTQS.al-Nur [24]:31 tentang 
perempuan harus menjaga kehormatannya dan 
larangan memperlihatkan keindahannya kecuali 
kepada mahramnya dan orang tertentu saja; 



2. Hadistt Nabi 

3. 

4. 

" 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); 

" Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan 
Hari Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama 
tiga hari atau Iebill kecuali disertai ayah, suami, anak, 
ibu, atau mahramnya" (HR. Muslim); 

/r.::'.• ...... ,.,,..._,.. .... .--; 1--1 
Hadistt Nabi : ( · .J~').~..J~ ) tidak boleh 
membahayakan din sendiri maupun orang ·Iain. 

Kaidah Fighiyah : 

"Menolak/menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif 
diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan." 

5. Kaidah Fighiyah: 



"Hajat (kebutuhan sekunder) yang rnasyhur 
menempati darurat, dan kondisi darurat mernbolehkan 
hal-hal yang dilarang ( diharamkan); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan FATWA 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 diser-tai mahram, 
keluarga atau lembaga/kelompok perempuan 
terpercaya (niswah tsigah). 

2. Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau niswah 
tsiqah, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan 
darurat yang benarbenar bisa dipertanggungjawabkan 
secara syar'iy, qanuniy, dan ' adiy, serta dapat 
me11Jamm keamanan dan kehormatan tenaga kerja 
wanita. 

3. Hukum haram berlaku pula kepada- pihak - pihak, 
lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau 
terlibat dengan pengirirnan TKW seperti dimaksud 
angka 2; demikianjuga pihak yang menerimanya. 

4. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak 
terl lainnya dalam pengiriman TKW untuk menjamin 
dan melindu keamanan dan kehormatan TK W, serta 
members kelompok/lembaga perlindungan hukum 
atau kelompok nisw tsigah di setiap negara tertentu, 
serta kota-kota tertentu un menjamin dan melindungi 
keamanan se11a kehormatan TK W. 



5. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
menghimbau sen pihak untuk menyebarluaskan fatwa 
1111. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 27 Rabi'ul Akhir 1421 H 

29Juli 2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Pleno 

Ke tu a Sekretaris 

(PROF. UMAR SHIHAB) ( DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN) 



KEPUTUSAN FATWA 
MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJ ELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR: 8/MUNAS VI/MUI/2000 

ten tang 

BIAS JENDER 

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 
tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 1-1./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang 
bias jender, setelah : 

Menimbang 

Memperhatikan 

Mengingat 

a. Bahwa masih banyak berkembang pandangan di 
kalangan masyarakat yang; mempersoalkan 
perbedaan jender, padahal masalah tersebut telah 
diaturdalamAl-Qur'an maupun HadistNabi SAW; 

b. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu 
meneapkan fatwa tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan jender untuk dipedomani oleh masyarakat 
luas. 

Pendapat dan saran-sarang peserta sidang/Munas. 

l. Ayat - ayat Al - Qur'an yang menjelaskan tentang 
kesetaraanjender dan Batas-batasnya. 

2. Hadist-hadist yang menjelaskan masalah tersebut 3. 
Pendapat para ulama ten tang masalah terse but. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI 
MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG 
BIASJENDER 

1. Mewajibkan kepada umat Islam untuk memahami 
masalahjender sesuai dengan ajaran Islam. 

2. Mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk 
segera merumuskan ajaran Islam yang berkaitan 



dengan masalah jender sehingga tidak timbul 
pandangan yang tidak proporsional (bias) dalam 
masalah ini. 

3. Mewajibkan kepada para ulama untuk melakukan 
kajian - kajian tentang masalah jender dengan 
penafsiran yangjujur. 

4. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan 
fatwa ini. 

Ditetapkan di: Jakarta 
Pada tanggal : 27 Rabi'ul Akhir 142 l H 

28 Juli 2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Pleno 

Ketua, Sekretaris, 

PRof Dr. H. Umar Syihab Dr. H.M. Din Syamsuddin 



KEPUTUSAN FATWA 
KOMISJ FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

ten tang 

PENETAPAN PRODUK HALAL 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LPTOM 
MUI, pada hari Rabu, tanggal 17 Ramadhan 1421 H/13 Desember 2000 M., 
setelah : 

MENIMBANG a. Bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, 
dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan 
oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini 
kehalalan dan kesuciannya; 

b. Bahwa produk makanan, minuman, obat -obatan, 
kosmetikan dan lain-lain yang merupakan hasil olahan 
sering diragukan kehalalan a tau kesuciannya; 

c. Bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan 
sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah 
dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan 
penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LPTOM 
MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk 
menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan 
pedoman oleh umat. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT ten tang keharusan 
mengkonsumsi yang halal, antara Iain: 

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi balk 
dari apa yang terdapat di bumi, dan, janganlah kamu 
mengikuti langkah langkah syaitan; karena 



sesunggulmya sya;ran Uu adalah musuh yang nyata 
bag;,nr. t" (QS. a/Baqarah [2]: 168). 

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezki 
yang balk-balk yang Kami berikan kepadamu dan 
bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya 
kepada-Nya kamu menyembah" 
(QS. al-Bagarah [2]: 172). 

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari 
yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertabvalah 
kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya" (QS. al
Ma'idah [5]: 88). 

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang 
telah diberikan Allah kepadamu,· dan syukurilah nikmat 
Allah,jika kamu hanya kepada-Nya menyembah" (Q S. 
an-Nahl [16]: 114). 

2. Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah 
secara umum, antara lain : 

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di 
bumi untuk kamu ... "(QS. al-Bagarah [2}: 29) 



"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan 
perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk 
hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang 
mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 
'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang 
beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) 
di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan 
ayatayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. 
a/A 'raf(7}: 32). 

0 ,.;.,~,,.,, t ~ ~ ~... ·~1\. \ // - \ \ --::: J\ .. \ "'~-'-_:f // 
.., ~!:,~~~v~\,.0-'9.-' .... ~\..0 ~-' - /. ":;..-" 

/~-:~~'/ \ , ..... ,,, ' (\~ - "UI). () - ... ... ... ~~.'.) 
r-:' . .:r. -~= _,.. 

"Dan Dia (Allah) Lelah menundukkan zmtuk kamu apa 
yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senzuanya 
(sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tandatanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang be1fikir" (QS. al
Jasiyah [45]: 13) 

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagirnu 
bang/mi, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika · 
disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, 
barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) 
sedang is tidak menginginkannya dan tidak (pula) 



melampaui hatas, malw tidak ada dosa baginya. 
Sesu11ggu/111ya A I/ah Maha Pe11ga111pzm, Maha 
Penyayang" (QS. al-Baqarah (2}: 173). 

--:j ;:we/-' •. t .~~,. /-i:'v'e-:;-:-f' -'~k ,_,_, 
~\~~\ ~.A..l.)~A ·\l.\ . ·~,? 

/ ,,..,-:/ / l •• "(fr'.. / 
~~/~t'M'/' .,/~ /,~~{"/~~.< ~1(~,./ l.~1/ 
.. ~.:>.,. \ o~~ \ ~' QAJ.u.i . 

.,,. '/ ~ .. ~ :.;r:. ~ ..,,, -1 ' y ,,,,,.- ,, 

~''#A// .!,,..........-i_~~~z~'t~\f:J/Jv"tf'.1/ 
....... l ·~·) ~.:n . .eo.' .)\...OJ "l~..J 

- L: . :_.! .. .J, .. <r o..tU\) :.-' 
'Dilwramkan bagimu (me111aka11) ba11gkai, darah, 
daging babi, (da-ging hewan) yang disembelilz alas 
nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam bi11atang buas, 
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.dan 
(diharamkan bagimu memakan hewa11) yang 
disembelih untuk berhala ... "(QS. a/-Ma'idah (SJ: 3). 

~/t~'T j/51 ,·( , / ~/)'~ / ~~"• J /t"t I~ 
D' "~~v::'~.\JP~\,..Q~l~'t;'-'~''iJl 

..:;..-' ~/ .. /"" .,,,, / 

4 " 11\t • ; ·r;-{ {tt ~ ,~ , ~ ~/{~!/,/...-:,'{.-( 
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.)\/i;.~~- ~·-(.~~~ .:\ ......... /, 1A.,o1\.:::r~ .1\l!:Jt 
~ ~~~~~~I•/~~ ,,;~ 
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"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang 
diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi 
orang yang hendak memakannya, kecuali kala11 
makanan itu bangkai, darah yang 111e11ga/iJ; ata11 
daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-
atau binatang yang disembelih atas nama selai11 Allah. 
Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang is tidak me11ginginka1111ya da11 
tidak (pula) melampaui batas, maka seszmggulmya 
Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyaya11g 11 (QS. 
al-An'am (6}: 145). 



11Sesu11gguh11ya Allah hanya mengharamkan bagimu 
(memakan) bangkai. darah, daging babi. clan binatang 
yang (ketika disemhelih) disebut (nama) selain Allah. 
Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan te1paksa 
(memakannya) sedang is tidak me11gi11gi11ka1111ya dan 
tidak (pula) melampaui batas, maka seswzgguhnya 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al
Bagarah [2}: 173) . 

• +. /,._,,,.,,,,.JI ,//,,Jl/,.I'/ 
~ov ~~_µ\) ...... 1~.i'~ ~\~~(~~ .... 

11 dan ia (Nab!) mengharamkan bagi mereka segala 
yang buruk. .. 11 (05. al-A'raf [7]: 157). Maksud buruk 
(khaba 'its) di sini menu rut ulama adalah naj is. 

" ... Danja11ga11lah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 
dalam kebinasaan ... "(OS. a/-Bagarah [2}.195). 

4. 1-ladist-hadist Nabi berkenaan dengan kehalalan 
maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara 
lain: 



A/fakanlah dari makanan yang balk-balk (halal) clan 
ke1jakanlah a ma/ yang sa/eh. Sesungguhnya Aku Maha 
Mengetalwi apa yang kamu ke1jaka11' (QS. al
Mu'minun [23]: 5 I), dan berfiman pula, 'Hai orang 
yang berfima11! Makanlah di antara rizki yang balk
balk yang Kami berikan kepadamu ... ' (QS. al-Bagarah 
[2]: 172). 

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki 
yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya 
acakacakan, dan badannya berlumur debu. Sambil 
menengadahkan tangan ke langit is berdoa, 'Ya Tuhan, 
Ya Tuhan ... ' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan 
kondisi sepe11i itu, pada umumnya dikabulkan oleh 
Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, 
minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu 
menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 
'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin is akan 
dikabulkan doanya?"' (HR. :rvtuslim dari Abu Hurairah). 

d ~ /~ ~_,;.,_1.J,. /~~•//(.11/,1('/;(/;.,,,/.J. ((f 
l i....::,..J~~vy\\ o &:.¥-'~\~~~J~I 

1"'~/, ,,,""' ~ <;:B ,,,,& /~ /, -:{~ / Y': ~,,/,/ 
~\.lA.9~ \Ju\~,~\.:..J,_·...o~~ . / . / / ~ .. _.,,., .. , / ,, 

(~".~ .. v). ~~-'~~ 
'. / ;V°-'! // .. /"' 

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah 
jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang 11111syta
bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal 
hararnnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui 
hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, 
sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga 
dirinya ... " (HR. Muslim). 

t // ~V///(1 
~ ~~\~o.,t:'-'u.~~,~~..J) .. _,~'l'j~l 

(~\.,a-1\CY,O..>~J 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak 
boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad 
dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan ' Ubadah bin 
Sham it). -

j~~~\.~;<~r;,A.>~~\~c-'3;a; 
---3 1-' '~· ./y ./ :;...-' 

• .t' ,,I~/~/ "/Y. ,.JI/ /.--0 // ~ / 
~,.:.,~\ ~_..,.v. ~\.U..~~ 4.;..£:.~'C,.;_, ~x~ 

( ~~\ e!J\J.-1 &-4-f. vu.-~ 



"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah 
dalam Kitab-Nya, dan yang ha ram adalah apa yang di
haramkan oleh Allah dalam Kitab -Nya; sedang yang 
tidak dij elaskan-Nya adalah yang dimaajkan" (Nail 
al-Authw; 8: l 06). 

"Allah telah mewaj ibkan beberapa kewaj iban; 
janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa 
batasan, jangalah kamu langgar, telah mengharamkan 
beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak 
menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang 
kcpadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu 
tanya-tanya hukumnya" (HR. Daraquthni dan dinilai 
sahih oleh Imam Nawawi). 

"Hukmn asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan 
hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram". 

/<.:~"';"~~~ \;~4~[\~,~(...J\~\/~\~4\ 
~~~ ~~ •I! /- / 

. ../yt--'\ 
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"Hukmn asal mengenai sesuatu adalah boleh selama 
tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya. 11 

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rmnah Tangga MUI 
periode 2000-2005. 

7. Ped01nan Penetapan Fatwa MUI. 



l\1El\·1PERHATIKAN: Berita Acara hasil audit terhadap sejumlah produk 
olahan dan penjelasan Direktur LP.POM-MUI, serta 
saran dan pendapat peserta rapat dalam rapat bersama 
dimaksud. 

l\1ENETAPKAN 

Ke tu a 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG PENETAPAN BEBERAPA 
PRODUK HALAL 

I. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam Iarnpiran 
Keputusan Fatwa ini ditetapkan kehalalan dan 
kesuciannya. 

2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan 
ketentuan jika di kemudian hari temyata terdapat 
kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di: Jakarta 
Pada tanggal : 17 Rhamadhan 1421 H 

13 Desember 2000 M 

Sekretaris 

KH. MARUF AMIN DRS. HASANUDDIN, M.ag. 



KEPUTUSAN FAT\VA 
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR 287 TAHUN 2001 

ten tang 

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI 

Komisi Fatwa Maje I is Ulama Indonesia setelah 

Menimbang a. bahwa pornografi dan pomoaksi serta hal-hal lain yang 
scjenis akhir-akhir ini semakin merebak dengan bebas 
dan tersiar secara luas di tengah-tengah masyarakat, baik 
melalui media cetak dan elektronik, media komunikasi 
moderen, maupun dalam bentuk perbuatan nyata; 

b. bahwa dalam kenyataan, pornografi dan pornoaksi telah 
menimbulkan berbagai dampak negatif bagi umat Islam 
khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, temtama 
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; 

c. 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 
konkrit, antara lain, dengan penetapan peraturan 
perundang-undangan yang memuat ancaman hukuman 
yang tegas dan berat; 

d. 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 pomografi dan pornoaksi serta hal
hal terkait lainnya; 



l\1engingat 

e. bahwa berdasarkan pe11imbangan di atas, Komisi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan 
fatwatentang pornografi dan pornoaksi. 

I. Fimrnn Allah SWT.: 

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya 
zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan 
yang buruk" (QS. al-lsra' [I 7]: 32). 

2. Finnan Allah SWT.: 

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : 
'Hendaklah mereka menahan pandangannya, da11 



meme/ihara 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 pandangan-nya, dan memelihara 
kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak 
daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain 
kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan 
perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah 
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera 
mereka, a tau putera-putera suami mereka, a tau saudara
saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara 
laki-laki mereka, a tau putera-putera 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 be/um mengerti tentang aurat wanita. 
Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 
diketahui perlziasan yang mereka sembunyikan. Dan 
bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang
orangyang beriman supaya kamu beruntung'." 
(QS. al-Nur [24]: 30-31 ); 

3. Finnan Allah SWT.: 

"Hai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-ana 
perempuanmu dan isteri-isteri orang mu 'min. 
'Hendaklah merek 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.: 



" ... Dan tolo11g-111e110/o11glah kamu dalam (me11ge1jaka11) 
kebajikan dan ta/..-wa, dan jangan tolong-me110!011g 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesu11gg11/mya Allah amat berat 
siksa-Nya"(QS. Al-Ma'idah [5]: 2). 

5. Hadis-hadis tentang larangan berpakaian tembus 
pandang, erotis, sensual, dan sc_jcnisnya, dan berprilaku 
tertentu, serta hadis tentang larangan berduaan antara 
laki-laki dengan perempuan bukan mahram, antara lain: 

Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, 
berkata: 
Rasulullah memberikan kepadaku qubthiyah katsifah 
Oenis pakaian tembus pandang berwarna putih b11ata11 
MesiJ) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. La/11 
aku berikan kepada isteriku. Maka, Rasul bertanya 
kepadaku: 'Mengapa engkau tidak memakai qubtlziyah?' 
Saya menjawab: 'wahai Rasul! Saya berikan kepada 
isteriku.' Rasul bersabda kepadaku : 'Suruh isterimu 
agar mengenakan rangkapan di bawahnya. Saya 
khawatirpakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk 



tubulmya'." (HR. Ahmad dalam Musnad-nya, kitab 
Musnad al Anshar, bab Hadits Usamah bin Zaid, nomor 
20787). 

Dari Alqamah bin Abi Alqa1nah, dari ibunya, bahwa ia 
berkata : 'Haf:Shah binti Abdurrahman masuk ke dalam 
rwnah A 'isyah isteri Nabi, dan Hafshah mengenakan 
tutup kepala yang tipis, lalu A 'isyah menyobeknya dan 
mengenakan padanya tutup kepala yang teba/'." (HR. 
Malik dalam al-Muwaththa', kitab Jaini, bab Ma Yukrahu 
li-al-N isa' Lubsuhu min al-Tsiyab, nomor 1420). 



"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 Hila/ al-Shadafi dan Abu 
Abdurrahman a/-Hubuli berkata: Kami me11de11gar 
Abdullah bin 'Amr berkata : Sa ya mendengar Rasulullah 
bersabda : 'Kelak di akhir wnatku (akhir zaman) akan 
ada sejumlah laki-laki yang menaiki pelana miripseperti 
tokoh; mereka turun (singgah) di pintu-pintu masjid,· 
(akan tetapi) isteri mereka berpakaian (seperti) 
te/anjang; kepala laki-laki tersebut dibalut serban besm; 
mi rip punuk unta berleherpanjang yang kurus. Kutuklah 
isteri mereka tersebut, sebab mereka adalah peremp11a11 
terkutuk. Seandainya di belaka11g kamu ada umat lain, 
tentu isterimu meniru isteri mereka sebagaimana isteri
isteri umat sebelum kamu menirumu'." (HR. Ahmad 
dalam Musnadnya, kitab Musnad al-Muktsirin min asl
Shahabah, bab Musnad 'Abdillah bin 'Amr bin al-'Ash, 
nomor6787. 
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"Dari lbnu Abbas r.a, Ia mendengar Nabi S.A.W. 
bersabda: 
'Janganlah seorang laki-laki ber-khalwat (berszmyi
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 isteriku akan me/akukan 
haji.' Nabi bersabda: 'Pergilah berhaji menyertai 
isterimu!'." (HR. Bukhari dari lbn Abbas, kitab al-Jihad 
wa al Sayr, nomor 2784; dan Muslim, kitab al-Hajji, 
nomor 2391 ). 
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"Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah s.a.w. 
bersabda: 'Ada dua kelompok penghuni neraka yang 
be/um 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, be1jalan 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 s.a.w. tentang aurat perempuan: 

"(Diriwayatkan) dari 'A 'isyah r.a. bahwa Asma' binti Abu 
Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah s.a. w. mengenakan 
pakaiantipis; maka Rasulullah s.a. w. berpaling dari 



(arah)-11ya da11 bersabda, 'Hai Asma'! Seorang 
perempuan, jika telah sampai usia haid (dewasa), maka 
tidak boleh dililwt dari tubuhnva kecuali i11i dan ini." 
Beliau me11w~juk muka clan kedua telapak tanga1111ya." 
(HR. Abu Dawud). 

7. Qa'idah ushul al-fiqh sadd al-zari'ah ( ~l,J\l,..-i ), 
yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat 
menyebabkar terjadinya perbuatan ha ram adalah haram. 

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas 
mendatangkan maslahat. 

"Bahaya harus dihilangkan." 

~(~-"._ \ /2\-"\\~(~t\ 
•\!J>'~ ~v-

"Melihat pada (sesuatu) yang ha ram adalah haram." 

"Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang 
haram adalah haram." 

Memperhatikan : 1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) periode 2000-2005. 

2. Keputusan Munas VI MUI Tahun 2000. 

3. Pedoman Penetapan Fatwa MUI. 

4. Hasil rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 5 Mei 2001. 

5. Hasil rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 12 dan26Mei 
2001, dan Rabu, 22 Agustus 2001. 

Dengan memohon taufiq dan hidayah kepada Allah SWT 



i\lenetapkan 

Pertama 

MEMUTUSKAN 

FAT\VA TENTANG PORNOGRAFI DAN 
PORNOAKSI 

Hukum 
I. 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. Mcmbiarkan 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. Mclakukan hubungan seksual atau adegan seksual 
dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar 
hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri 
sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual 
atau adcgan 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. 

6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki
laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan 
perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau 
mendorong melakukan hubungan seksual di luar 
penikahan adalah haram. 

7. Memperlihatkan au rat, yakni bagian tubuh antara pusar 
dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, 
telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah 
haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara 
syar'i. 



Ketiga 

8. Mcmakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat 
mempcrlihatkan lckuk tubuh adalah haram. 

9. Mclakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang 
dapa mendorong te1jadinya hubungan seksual di luar 
penikalum ata, perbuatan sebagimana dimaksud angka 6 
adalah haram. 

10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau 
membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan 
yang diharamkan diatas adalah haram. 

11. Mcmperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari 
perbuatan perl::-uatan yang dilrnramkan di atas adalah 
haram. 

Rekomendasi 

I. Mendesak kepada semua pilrnk, terutama produser, 
penerbit, dan pimpinan media, baik cetak maupun 
elektronika, agar segera menghentikan segala bentuk 
aktifttas yang diharamkan sebagaimana dimaksud oleh 
fatwa ini. 

2. Mendesak kepada semua penyelenggara negara, agar 
segera: 
a. menetapkan peraturan perundang-undangan yang 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh isi fatwa ini 
disertai dengan sanksi yang dapat berfungsi sebagai 
zawajir dan mawani' (membuat pelaku menjadi jera 
dan orang yang belum melakukan menjadi takut 
melakukannya); 

b. melarang dan 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 sumberpendapatan. 

3. Mendesak kepada seluruh lapisan masyarakat agar tumt 
serta secara aktif dan arif menghentikan segala bentuk 
perbuatan haram dimaksud fatwa ini. 



Kctiga 

4. Mendesak kepada pencgak hukum, sebelum 
rekomendasi nomor I, 2 dan 3 dalam fatwa ini terlaksana, 
agar menindak dengan tegas semua pelaku perbuatan 
haram dimaksud fatwa m1 sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. 

Ketentuan Penutup 

I. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari temyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

2. Agar semua lapisan masyarakat dan setiap pihak yang 
terkait mengetahui fatwa ini, mengharap kepada semua 
pihak untuk menyebarluaskannya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 03 Jumadil Akhir 1422 H 

22 Agustus 2001 M 

KOMISI FATWA 
MAJ ELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

K.H. MA'RUF AMIN DRS. HASANUDIN, M.Ag. 



KEPUTUSAN FATWA 
K01\11SI FATWA MAJ ELIS ULAMA INDONESIA 

ten tang 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama 
dengan Pengurns Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatandan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI), pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul 
Akhir I 423 H./15 Juni 2002 M.,.Setelah 

1\1ENIJ\ilBANG : a. bahwa di kalangan umat Islam Indonesia, status hukum 
mengkonsumsi kepiting masih dipertanyakan 
kehalalannya; 

1\1ENGINGAT 

b. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang status hukum 
mengkonsumsi kepiting, sebagai pedoman bagi umat 
Islam dan pihak-pihak lain yang memcriukannya. 

I. Firnrnn Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi 
yang halal dan thayyib (baik), hukum mengkonsumsi 
jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain: 
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"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik 
dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 
mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168). 
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"(yaitu) orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi 
yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat 
dan lnjil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka 
mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari 
mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi 
mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 
mereka segala yang bun1k ... " (QS. al-A'raf[7]: 157). 

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang 
dihalalkan bagi mereka? " Katakanlah: "Dihalalkan 
bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditanghap oleh 
binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya 
untak berburu, kamu mengajan1ya menun1t apa yang 
telah dinjarkan Allah kepadamu, Maka, makanlah dari 
apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama 
Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan 
bertakwalah kepada Allah, sesunggahnya Allah amat 
cepat hisab-Nya". 

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah 
diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni'mat Allah 
jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. 
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Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa · 
yang Allah telah berikan kepadamu, dan bertakwalah 
kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. 



Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan 
(yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat 
bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam pcrjulanan: 
dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan 
darat, selama kamu dalam ihram. Dan be11akwalah 
kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan 
dikumpulkan. 
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Dia-lah Allah, yang menjaciikan segala yang ada di bun11 
untak kamu dan Dia berkehcndak menuju langit, lalu 
dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui 
segala sesuatu. 



(haik da11 lni/a/): da11 Allah memerintahkan kepadaora11g 
beriman segala apa yang la perintahkan kepada para 
rasul. I a be1:firma11, 'Hai rasu!-rasul ! Iv! akanlah dari 
maka11a11_vang baik-baik (halal) dan ke1.iaka11!ah amal 
yang saleh. Sesu11gguh11ya Aku Maha Mengetahui apa 
yang kamu ke1.iaka11' (QS. al-1\!lu'mimm [23/: 51), dan 
be1.Jiman pula, 'Hai orang yang berima11 ! !vlakanlah di 
antara rizki yang baik-baik yang Kami berika11 
kepadamu ... '(OS. al-Baqarah [2]: 172). 

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang 
melakukan pe1jalanan panjang. rambutnya acak-acakan, 
clan baclannya berlumur dcbu. Sambil mene-ngadahkan 
tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan ; ya Tuhan .. .' 
(Berdoa dalam pc1:jalanan, apalagi dengan kondisi seperti 
itu, pada umumnya dikabulkan olch Allah--pen.). 
Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya 
haram. pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan 
yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika 
demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan 
dikabulkan doanya?"' (HR. Muslim dari Abu Hurairah). 

---;;'J..1((.:1' f /~ ~_.)' ~ /{ /_,P""'..'// ti..~/~ ('l_",/ ~ ... ,.,,, ~ ~,:f' 
~~J~~v.Y'\.;'::7-'0!\?~~'--'~1 

r....... ..,,, / 
:f • (f .... •/., /..-{ .I G'::::J/A:'. /.-( '"" ~ / ;'.'.? 

d... • _.J ~,~,~~ ...';...>\ .A.J\·.~~, ""'\.:,J' 6:-°~ / _......._ ,,.,_..,,,-_- / .~ ~ v......- :;;..- .......... 
~ / 

'~"~.)'. H~-' 
"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah 
jclas~ dan di antara keduanya ada hal-hal yang 
musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal 
haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui 
hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, 
sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga 
dirinya ... " (HR. Muslim). 

"Laut itu suci airnya dan halal bangkai (ikan)-nya" 
(HR. Kharnsah), 

4. Qatidah fiqhiyyah: 



"Pada dasarnya. hukum tentang sesuatu adalah boleh 
sampai ada dalil yang mengharamkannya." 

5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI 
periode 2000-2005. 

6. Pedoman Penetapan Fatwa MUI. 

1\'IE1\'IPERHATIKAN: I. Pendapat Imam al-Ramli dalam Nihayah al-Muhtaj 
ila Ma'rifah Alfadz al-M inhaj. (t.t.: Dar al-Fikr, uh.), 
juz VIII, halaman 150 tentang pengertian "binatang 
laut/air( ~;;,~ )", dan halaman 151-
152 tentang "binatang yang hidup di laut dan di 
daratan ( ~J:'jJ.~~ )": 

- * -

2. Pendapat Syeikh Muhammad al-Khathib al
Syarbaini dalam Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah 
Ma'ani al-Minhaj, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), juz IV, 
halaman 297 tentang pengertian "binatang laut/air 
( ~\~~~ )", pendapat Imam Abu Zakaria bin 
Syaraf al-Nawawi dalam Minhaj al-Thalibin,juz JV, 
halaman 298, tentang 'binatang yang hidup di laut 
dan di daratan (~:;;if~~-:-_::~)", serta alasan 
('illah) hukum keharamannya yang dikemukan oleh 
al-Syarbaini: 

..-'-1~-'/ ,./(•~I_,!,? /.d.//~./ (~/ .J.f"'//) 
4 ct~_,, 1w.;\L.:it ~ }'\.o ~ \LJ~ - ./ ./ j>-T -...... .. :_r-;.. ~ • .. 

,,,.,,/, .:~/~/ ./ 

("~ V). ~._Y. ll\ ~ ~\?'~ 
~./v. ~/./ s~_;:<. ~././.11/• ~a~ /<:) 

-~ ~ ~-'& '....P':'..!.f.~ ~ 
::>" ~ -:- / . 



3. Pendapat Tbn al'Arabi dan ulama lain sebagaimana 
dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah 
(Beirut : Dar al-Fikr, 1992), juz III, halaman 249 
ten tang "binatang yang hidup di daratan dan laut". 

/,, ~ ,~ :'1 9/ ~~ •/.. ~~,, J / ·<l, ...... <?. ~'. \ ~ \ "....... .... ,, ~ ..... ,,,, ,. '2u 
~ ~~~$__., y - ~ - :fl. 0-! 
\ ~ \".5~,, ~/ . <:' ,_.... ~. < /c.::~:.:::::'1 ,,,,.,..-:_,,,~.,/ ,,_.... 
~~.> 'U....);'\...J~A.,...9~/ ~.:.i~ ,4 1 ·P ~ 
~ -~ .. ...,,,,, _.,,,., -/ ,,,,.,,, .. _,,,, v / ~ • 

\".,......~ . f (""",.. "' " :...~ \ ~ '\.,,,, _, ':.,,,,,::' " "'~ ~\ "'r·"/ 
' 0 \,IP\...:..>-\/ v:::--' \'-"::""'.)I \.a.., '....., ~ ~ .> _, 

~ .. ,, ......... ~- / .._,... . .,,,,,,. ~-- ~ -........ 
\~"..\,.~"'/" · -"~~ , /./• "'~~ ,,,,,,,,,_.,,,, ~v_,,, "/ _,_,,,,_.... 
~u \LD .... \.A.•·"·~l° ,,~ ..... ~ ,.. o .. .. 
/ _.., _.!. / • ,..,.,,.. - I..::"". u ;.; .. - ~ / ~ 
~~~! ~ h~'l .,,,,,:.,. ~-......;_,, ./:""~' ,_,<l'/,~/ / ,,1,;-:_,,.,,,,,,,,1.,, ~ 
~,.a. ")'t~1 u\ • I..)¥ i >Ac d .. ,, LA \4: 

.;.,.- / 7 ,..,.,,.. ... ..,.,... / - _,; ... 4-T'/ 

./ ·~ r/ "'.~. f 
.L~LJ'='~ y.,,.,- / 

4. Pendapat Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (anggot a 
Komisi Fatwa) dalam rnakalah Kepiting : Halal atau 
Haram dan penjelasan yang disampaikannya pada 
Rapat Komisi Fatwa MU I, serta pendapat peserta 
rapat pada hari Rab 29 Mei 2002 M. I 16 Rabi'ul 
Awwal 1421 H. 

5. Pendapat Dr. Sulistiono (Dosen Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan IPB) dalam makalah Eko-Biologi 
Kepiting Bakau (Scyllla spp) dan penjelasannya 
tentang kepiting yang disampaikan pada Rapat 
Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 
1423 HI 15 Juni 2002 M. antara lain sebagai berikut: 

1 ). Ada 4 (em pat) jenis kepi ting bakau yang sering 
dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu: 
a) Scylla senata, 
b) Scylla tranquebanica, 



MENETAPKAN 

c) Scylla olivacea, dan 
d) Scylla paramamosain. 
Keempat jenis kepiting bakau ini oleh 
masyarakat umum hanya disebut dengan 
"kepi ting". 

2). Kepiting adalah JC111S binatang air, dengan 
alasan: 
a. Berna fas dengan insang. 
b. Berhabitat di air. 
c. Tidak akan pernah mengeluarkan telor di 

darat, melainkan di air karena memerlukan 
oksigen dari air. 

3). Kepiting tennasuk keempat jenis di atas (lihat 
angkal)hanyaadayang: 
a. hid up di air ta war saja 
b. hidup di air laut saja, dan 
c. hid up di air laut dan di air tawar. 
Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua 
a lam: di laut dan di darat. 

6. Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat tersebut 
bahwa kepiting adalah bintang air, baik di air laut 
maupun di airtawar( ..... ~~-::.,~~.)'\/~;-'.=.,g;;...); 
dan bukan binatnag yang hidup atau berhabitat di 
dua a lam: di laut dan di darat ( ~ >l;~ !--3-;~) 

Dengan be11awakkal kepada Allah SWT. 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG KEPITING 

1. Kepiting adalah halal dikonsumsi sepanjang tidak 
menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. 

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan jika dikemudian hari temyata 
teerdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana 
mestinya. 



Ketua, 

Agar sctiap muslim dan pihak-pihak yang 
mcmerlukan dapat mengctahuinya, menghimbau 
semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di: Jaka11a 
Pada tanggal : 4 Rabi'ul Akhir 1423 H. 

15 J u n i 2002 M 

KOMISI FATWA 
l'VIAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

K.H. MA' RUF Al\!llN DRS. HASANUDIN, M.Ag. 



KEPUTUSAN FATWA 
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor l Tahun 2003 

ten tang 

HAK CIPTA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari 
Sabtu, 14 Zulqa'dah 1423 H. I l 8 Januari 2003 M., Setelah 

1\'IENIJ\18ANG 

MENGINGAT 

a. bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Cipta 
telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan 
merugikan banyak pihak. terutama pemegang hak 
cipta, negara dan masyarakat; 

b. bahwa terhadap pelanggaran tersebut, ASIRI 
(Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) 
mengajukan pennohonan fatwa kepada MUI; 

c. bahwa oleh karena itu, Komsi Fatwa MUI 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang status 
hukum Islam mengenai Hak Cipta, untuk dijadikan 
pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang 
memerlukannya. 

I. Firman Allah SWT tentang larangan memakan 
harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan 
larangan merugikan harta maupun hak orang lain, 
antara lain : 

"Hai orang beriman! Janganlah kamu sating 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. 



Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesu11ggu/111ya Allah adalah Maha Penyayang 
keapdamu" (QS. al-Nisa' [4}: 29). 

t~ijf{;,J;J~; ~\;J~~~~\~~~j' .T 

,-<')'(~~ ~'(•' -~~\J \f_\ t~f~~<' .vb-8 
~-('9'~~tt. .~. \~~ -~~,~---

'-""'' W'J _, 
"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain diantara kamu denganjalan 
yang batil dan Uanganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 
dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan ljalan berbuat) dosa, 
padahal kamu mengetalwi" 
(QS. al-Baqarah [2}: 188). 

,,..,,~ f' • .1 '-1-t. ,_,,,-::'.,.v'-""'~e,:J .,.,.-c:r ~,,,_-~ .... , ..... 
·LJ:~~/;rl~~"').J~ _ > 'd~I~~_, .\ 
(\/\~ •.,!,.,;,.H) 

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada 
hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di 
muka bmi dengan membuat kerusakan" 
OS. al-Syu'ara [26]: 183 

/ '-' / r..' .:-"",...... /'_/ ~__,. /. 
(""' ~\). ~~·~_,~_,~ .. )')' ••• .. L 

" ...... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 
dianiaya"(QS. Al-Baqarah[2}: 279) 

2. Hdis-hadis Nabi berkenaan dengan harta 
kekayaan, antara lain : 

<'."11 '( !'"'l?~r'./' ,,,.,...... /. // .......... ~ ..... -<', .... ,,,., •/ 
4!i~1 o.~.o). ~,_\;Jl't i.!J.} l.>A J ~v .# ~v ~.} ~ -' 
,~u;;~_)).JdJt....Jh'.Ji_, ~~.JJ':J ,'O'f ~.,,1 ~d 

~ ~-'~4"~d~'Y\' 

"Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), 
maka (harta itu) akan ahli warisnya, dan barang 
siapa meninggalkan keluarga (miskin, serahkan 
kepadaku (HR. Bukhari). 



"Sesunggul111ya darah (ihva) dan hartamu adalah 
haram (mulia, dilindungi) .... "(H.. Tirmizi) 

• ' ... 1-t ..... ..:'t"' "ff//·{ :, .,\ •./·"(.::'$'~ 
-:..>:1;s-~3~~ -'"") ,, J~, i~ .... ~\~_,-..; ·. . r 

. • .I ' • { • ~ ;'·-: , . ~ / 
,.,....;,_,.; ..J \.,!J-"' .•• ~~ ~ -~')'~:r ~Jv 

r • v " ,,, ,t:.w.?-'· ~~cr:.1/~A":'~· ~-+>~J_,~~ 
"Rasulullah saw. me11yampaika11 klwtbah kepada 
kami,· sabdanya : "Ketahuilah : tidak halal bagi 
seseorang sedikitpzm dari harta saudara11ya 
kec11ali de11ga11 kerelaan hatinya .... "(HR. Ahmad). 

3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim; antara 
lain: 

Dalam had is Qudsi, Allah S\VT berfirman: 

~
' .. ,,.,,,,,,,, ·~"' _.....,,.,,,,?,,.! .. -' ,,/.. ....... , / / 

" · A:J•,. .. ~ !.-:i\aJ\~~d\\S..>~v .\ ... • _.1...:r...:;-~, ~ ;..r /t .,.,, . ,.,,,,, .. 
, , _,,,,, 4 / // ~/,I 

(t\\4'"?~Y.:J'='\t'~.,_!,,1) •.. ~; •. h.~~~ 
"Hai par hamba-Ku! S1111gg11h Ak11 telah lwrmkan 
kezali111a11 alas diri-Ku dan Akujadikan kezalimmi 
it11 sebagai ha/ yang diharamkan di antaramu; 
maka,janganlah kamu sating menzalimi ... " 
(H.R. M11sli111) 

--'-' , ,,I.::"'!"" _.1,,1, ~-"'---:' /, , ./. ~ ,, ,,....,, ~ ,, 'y 
~'"~.,)) ... ~,~_,~~p:,>t~' .r 

C.. \' r' r ( eaJ.', ':' l:.f."' J..0' j 
"M11s/im adalah saudara muslim (vang lain); ia 
tidak boleh me11zalimi dan menghinanya ... " 
(H.R. Muslim) 

4. Hadis Nabi riwayat lbnu Majah dari 'Ubadah bin 
Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan 
Malik dari Yahya: 

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri 
sendiri dan tidak boleh pula membahayakan 
(merugikan) orang lain. " 

5. Qawa'id figh: 



~IEMPERHATIKAN 

"Bahaya (kerugian) lwrus dihila11gka11." 

"lvle11ghi11darka11 nu{('wdat didalwlukan alas men
data11gka11 maslalwt. 

"Segala sesuatu yang /ahir (timbul) dari sesuatu 
yang haram adalah ha ram". 

6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI 
periode 2000 - 2005. 

7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI. 

1. Pendapat ulama tentang ciptaan, hak cipta, hak dan 
manfaat, antara lain: 

"Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, 
Syaf1 'i dan Hambali be1pe11dapat bahwa /wk cipta 
alas ciptaan yang orsinal dan mm?faat tergolong 
harta berharga sebagaimana benda jika boleh 
dimm~(aatkan secara syara' (hukwn Islam)" 
(D1: Fathi al-Duraini, Haqq a!-lbtikar Ji al-Fiqh 
al-lslami al-Muqarn, 
[Bairut: Mu'assasah al-Risa/ah, 1984}. h. 20). 

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al
ta'lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili 
menegaskan : 



"Berdasarkan ha/ (balrn·a hakkepe11gara11ga11 
adalah hak yang dilindungi oleh syara' [lwkum 
Islam} atas dasar qaidah istislzlah) terseblll, 
mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa izin 
yang sah) dipandang sebagai pelanggaran ata11 
kejahatan terlwdap /wk pengarang; da/am arti 
bahwa perbuatcm terse!Jltt adalah kemaksiatan 
yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' 
dan merupakan pencurian yang menglwruskan 
ganti rugi terhadap /wk pengarang atas naskah 
yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta 
menimbulkan keugian moril yang menimpanya" 
(Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqlz al-Islami wa 
Adillatuhu, [Bairut : Dar al-Fikr al-Mu'ashi1; 
1998] juz 4, hi 2862). 

Pengakuan ulama terhadp hak sebagai peninggalan 
yang diwarisi: 

"Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah 
harta a tau hak" 

2. Penjelasan dari pihak ASIRI dalam rapat Komisi 
Fatwa pada tanggal 21 Agustus 2002 dan 21 
September 2002/14 Ra jab 1423. 



MENETAPKAN 

Pertama 

Kedua 

3. Ra pat Komsi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 23 
Nopember 2002 M. I Sabtu, 7 Zulqaidah 1423 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. 

MEMUTUSKAN 

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. 

3. Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan 
obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik. akad 
mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun 
akad tabarru'at (nonkomersial), serta diwaqafkan 
dan diwarisi. 

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, 
terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang 
hukumnya adalah haram. 

Ketentuan Penutup 

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana 
mestinya. 



Ketua, 

2. Agar s~tiap muslim dan pihak-pihak yang 
memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau 
semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Jakarta 
14 Zulqa'dah 1423 H 
18 Januari 200 IM 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

K.H. MA'RUF AMIN DRS. HASANUDIN, M.Ag. 



FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nornor 2 Tahun 2003 

ten tang 

PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT DAN 
SEKUTUNYA TERHADAP IRAK 

Majelis Ulama Indonesia, setelah 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa penyerangan tentara Amerika Serikat dan 
sekutunya terhadap lrak dilakukan tanpa mendapat 
persetujuan dan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB); 

b. bahwa Irak adalah sebuah negara yang berdaulat dan 
sah dan merupakan salah satu anggota PBB; 

c. 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; 

d. bahwa penyerangan tersebut telah menghancurkan 
warisan sejarah dan peradaban dunia, khususnya Islam, 
serta meerusak dan menghancurkan tempat ibadah, 
fasilitas umum, sarana pendidikan, pemukiman
pemukiman penduduk, sumber daya al am, dan lainnya; 

e. 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. 

1. Ayat-ayat al-Qur'an; a.l.: 



a. 

b. 

"Sesu11ggulz11ya raja-raja apabila memasuki suatu 
negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan 
menjadikan penduduknya yang mu/ia jadi hina; dan 
demikianlalz pulalah yang mereka perbuat 
(QS. al Nam/ [27}: 34) 

,,, /# ,,,.,,,,,..,,,, """'-. ,_,1 ,,,,~v 

. ..... ~~t~~v"'l\L~...\. :"')-' 
(O"\~~~J\) / . / / , 

Danjangan/ah kamu membuat kerusuhan di muka bwni 
sesudalz (Allah) memperbaikinya ... 
(QS. al-Ara/ [7}:56) 

c. !L~_,,:!~\('{t, \?~~:;~ ~~'=--'',,,··
1

\ r:;o-~r?'~ .~ .,,.. -~ ... -'~ _,,~~,, 
.,~!',1/~~~§f:-~, •--'L::-ef~~..l(tl i~ ~ :J 

(~~..r>~'-?#,~w~~r_;:> ,,.dJJ'y~~ ~ 
Barangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan 
ataupun merasa berat, dan be1jilzadlah dengan harta 
dan dirimu di }a/an Allah. Yang demikian ztu adalah 
lebih baik bagikujika kamu mengetahui 
(QS. al-Taubah [9}:41) 



Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang 
memerang kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui 
batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah 
mereka di man a saja kamu jumapi mereka, dan usirlah 
mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu 
(Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari 
pembunuhan, danjanganlah kamu memerangi mereka 
di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi 
kamu di tempat itu. Jlka mereka memerangi kamu (di 
tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah 
balasan bagi orang-orang kafir. Kemudianjika mereka 
berhenti (dari memusuhi kami), maka sesungguhnya 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan 
pergilah mereka itu sehingga tidak ada lagifitnah lagi 
dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk 
Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), 
maka tidak ada permusuhan (/agi), kecuali terhadap 
orang-orang yang zalim 
(QS. al-Baqarah [2}: 190-193). 

e. , /->'.~~(~\"~~,~.{~:t<~(~-:~~J.r:'~ 
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Te/ah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang 
diperangi, 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 
tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan 
sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-



Memperhatikan 

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 dan 
Maha Perkasa (QS. al-Hajj [22}: 39-40). 

Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata : "Ditemukan seorang 
perempuan terbunuh dalam sebagian gazwah 
Rasulullah s.a. w.; maka Rasulullah s.a. w. melarang 
membunuh kaum perempuan dan anak-anak" (H.R. a/
Bukhari dan Muslim). 

Dari Abdullah bin 'Amrr.a., ia berkata: saya mendengar 
Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barang siapa terbunuh 
dalam mempertahankan hartanya maka ia mati syahid" 
(H.R. al-Bukbari-dan Muslim). 

1. Taushiyah Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama 
Indonesia, tanggal 17 Muharam 1424 H I 
20 Maret 2003 M. 

2. Pendapat Rapat Komisi Fatwa MUI pada Rabu, 7 



Menetapkan 

Shafar 1424 H/9 April 2003 M; Sabtu, 10 Shafar 1424 
HI 12 April 2003 M; dan Ra bu, 14 Shafar 1424 HJ 16 
April 2003 M. 

3. Pendapat dan tuntutan mayoritas masyarakat 
intemasional, khususnya warga negara Indonesia di 
hampir seluruh propinsi, yang intinya mengutuk dan 
menentang penyerangan AS dan sekutunya terhadap 
Irak. 

4. Surat Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat 
nomor : 028/MUl-JB/111/2003 tanggal 28 Muharram 
1424 H/31 Maret 2003 M tentang solusi agresi AS atas 
Irak. 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG PENYERANGAN AMERIKA 
SERI KAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAK 

1. Penyerangan tentara Amerika Serikat (AS) dan 
sekutunya terhadap Irak adalah perbuatan zhalim, tidak 
sah dan melawan hukum, baik hukum Islam maupun 
hukum Intemasional. 

2. Serangan yang dilakukan oleh Amerika SErikat (AS) 
dan sekutunya terhadap lrak yang dilakukan secara 
membabi buta dan brutal yang mengakibatkan 
terbunuhnya kaum wanita, anak-anak, dan orang tua, 
serta hancumya berbagai fasilitas umum adalah 
perbuatan penghancuran dan pengrusakan (al-ifsad wal 
idhrar), perbuatan melampaui batas (al-i'tida) dan 
merupakan pelanggaran berat terhadp 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 lntemasional untuk dij atuhi hukuman 
sebagai agresor dan penjahat perang. 

4. Pemerintah AS dan sekutunya yang bertanggungjawab 



terhadap penyerangan itu bertanggung jawab pula 
untuk melakukan rehabilitasi atas kerusakan yang 
dibimtulkannya. 

5. Seluruh wilayah negara Irak sebelum terjadinya 
penyerangan oleh AS dan sekutunya adalah negara 
yang berdaulat dan sah. Oleh karenanya, pembentukan 
pemerintahan yang baru sepenuhnya merupakan hak 
rakyat Irak. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 14Shafar1424 H 

16April 2001 M 

KOMIS! FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

K.H. MA'RUF AMIN DRS. HASANUDIN, M.Ag. 



BAGIANIV 

ILMU PENGETAHUAN 
DAN TEKNOLOGI 





I. PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA MEKANIS 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada hari SEnin. 
tanggal 24 Syawal 1396 H/18 Oktober 1976 setelah: 

Mendengar : 

Penjelasan lisan dan kemudian disusul dengan tertulis (lampiran II) dari 
Pimpinan PD Dharma Jaya tentang cara-cara penyembelihan hewan dengan 
sistem mekanisasi pemigsanan yang menggambarkan : 

1. Bahwa penggunaan mesin untuk pemingsanan dimaksudkan mempermudah 
roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan 
untuk meringankan rasa sakit hewan dan penyembelihannya dilakukan 
dengan pisau yang tajam memutuskan hulqum (tempat berjalan nafas), mari' 
(tempat berjalan makanan), dan wadajaain (dua urat nadi) hewan yang 
disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca 
basmalah. 

2. Bahwa hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila 
tidak disembelih akan bangun sendiri lagi segar seperti semula keadaanya, dan 

3. Bahwa penyemelihan dengan sistem ini tidak mengurangi keluamya darah 
mengalir, bahkan akan lebih ban yak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih 
bersih. 

Mengingat: 

1. Syarat-syarat yang hams dipenuhi bagi penyembelihan hewan menurut Islam, 
menurut em pat mazhab dan madzhab para sahabat, dan 

2. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus tentang ketetapan berbuat 
ihsan dalam segala tindakan (lampiran I). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan I memfatwakan bhwa penyembelihan hewan secara mekanis 
pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang 
disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'i 
dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya, diharapkan supaya kaum 
Muslim in tidak meragukannya. 



Ketua, 

Jakarta 24 Syawal 1396 H 
18 Oktober 1976 M 

Komisi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia 

Sekretaris, 

K.H.M. SYUKRI GHOZALI H. AMIRUDDIN SIREGAR 

Lampiran I 

1. Yang dimaksud dengan hewan dalam fatwa ini adalah hewan yang hidup dan 
halal seperti sapi, kerbau, kambing dan lain-lainnya. 

2. Hadits Nabi Riwayat Muslim dari Syaddad bin Aus selengkapnya: 

"Bahwanya Allah menetapkan ihsan (berbuat baik) atas tiap-tiap sesuai 
(tindakan). Apabila kamu ditugaskan membunuh maka dengan cara baiklah 
kamu membunuh dan apabila engkau hendak menyemelih maka sembelihlah 
dengan cara baik. Dan hendaklah mempertajam salah seorang kaum akan 
pisaunya dan memberikan kesenangan kepada yang disembelinya (yaitu tidak 
disiksa dalam penyembelihannya)." 



2. VASECTOMI DAN TUBECTOMI 

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Juli 1977, setelah 
membahas beberapa kertas kerja tentang Yasectomi/Tubectomi yang disusun 
masing-masing oleh : 

I. K.H. Rmatullah Shiddiq (Alm.) 

2. K.H. M. Syakir 

3. K.H. Syafi'i Al Hadzami 

serta pendapat-pendapat para peserta sidang, yang antara lain mengutarakan 

1. Pemandulan dilarang oleh agama 

2. Vasectomi/Tubectomi adalah salah satu usaha pemandulan. 

3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa Yasectomi/Tubectomi, dapat 
disambung kembali. 

MEMUTUSKAN 

Yasectomi/Tubectomi hukumnya haram 

Jakarta,13Junil979 
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Ketua, Sekretaris, 
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Lampiran II 

Penjelasan tertulis dari PD. Dhanna Jaya 

l. Pelaksanaan pemotongan hewan sapi/kerbau kambing dengan 
sistem/peralatan modem. 

a. Sebelum hewan disembelih lebih dahulu dipingsankan dengan listrik. 

b. Setelah dipingsankan hewan yang akan dipotong tetap dalam keadaan 
hidup (bemyawa), dengan kata lain apabila hewan yang telah dipingsankan 
tidakjadi dipotong, hewan terse but akan hidup kembali. 

c. Setelah dipingsankan baru hewan tersebut dipotong dengan 
mempergunakan sebilah pisau yang tajam hingga seluruh urat nadi yang 
terletak di bagian leher putus terpotong. Pemotongan hewan dilaksanakan 
oleh seorang Muslim (petugas pemotong hewan) dengan terlebih dahulu 
membacakan "BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM". 

d. Setelah hewan dipotong dan darahnya telah berhenti mengalir kemudian 
dikuliti dan dikeluarkan isi perutnya dan selanjutnya dagingnya dipotong
potong. 

e. Perlu kami tambahkan bahwa dengan cara pemingsanan penderitaan dari 
hewan yang akan dipotongjauh berkurang dibandingkan cara pembantaian 
yang berlaku saat ini. 

2. Tujuan pemotongan hewan sapi/kerbau/kambing dengan sistem I peralatan 
modem. 

a. Untuk memperoleh daging yang bersih dan bermutu baik. 

b. Mempercepat waktu pemotongan. 

c. Menghemat biaya pemotongan. 

d. Menghemat biaya investasi 

e. Meningkatkan ketertiban/keamanan pemotongan. 



3. WASIAT MENGHIBAHKAN KORNEA MATA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapatnya tanggal 13 Juni 1970, 
setelah: 

Membaca: 

Pertanyaan tertulis PMI Jawa Tengah No. : 799/Sekr/79 tentang donor mata. 

Mengingat: 

1. Hadis yang terdapat dalam kitab Subul as-Salam, Jilid II hal. 182 yaitu: 

"Memecah tulang orang mati dianggap seperti memecahkan tulang orang 
hidup dalam ha/ dosanya. " 

2. Bunyi kitab Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imamah, hal 67, yang 
berbunyi: 

"Orang hamil yang meninggal, sedang dalam kandungannya ada bayi yang 
masih hidup, harus dibedah perutnya (untuk menyelamatkan bayinya) 
menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Menurut Imam Malik, boleh dibedah, 
boleh tidak, sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh 
dibedah." (Wanita hamil yang meninggal harus dibedah untuk 
menyelamatkan bayinya yang masih diharapkan hidup). 

3. Bunyi kitab al-Muhazzab, jilid I hal. 138 (tentang seseorang yang rneninggal 
dan menelan barang berharga milik orang lain, wajib dibedah untuk 
mengeluarkan barang itujika pemiliknya tidak merelakan). 



"Mayat yang semasa hidupnya menelan permata milik orang lain, dan 
pemililmya meminta permata itu, harus dibedah perutnya dan dikembalikan 
permata itu kepada pemili!a1ya. Dan jika permata itu milik si mayat sendiri, 
bole!z dibedah dan boleh tidak, karena perm a ta itu adalah milik ahli waris". 

l\1enimbang : 

Kepentingan orang hidup yang tak dapat dilaksanakan kecuali melanggar 
kehormatan mayat, maka kepentingan orang hidup lebih diutamakan. 

MEMUTUSKAN 

Menfatwakan : 

Seseorang yang semasa hidupnya berwasiat akan menghidupkan kornea matanya 
sesudah wafatnya dengan diketahui dan disetujui dan disaksikan oleh ahli 
warisnya, wasiat itu dapat dilaksanakan, dan harus dilakukan oleh ahli bedah. 

Ketua, 

ttd. 
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4. OPERASI PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN KELAMIN 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tahun 
1980. 

MEMUTUSKAN 

.Memfatwakan : 

I. Merubahjenis kelain laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya 
haram, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 dan 
bertentangan pula denganjiwa Syara'. Ayat al-Qur'an dimaksud adalah: 

" .... Mung/..."in kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan 
padanya kebaikanyang banyak". (QS. An-Nisa' [4}: 10). 

2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama 
denganjenis kelamin semula sebelum dirobah. 

3. Seseorang khusus (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh 
disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya 
menjadi positif. 

Jakarta 12Rajabl400H 
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5. PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN KATUP JANTUNG 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah: 

Membaca: 

Surat Kepala UPF Bedah Jantung Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" 
nornor 03/BJ/85, tanggal 11 Desember 1985 perihal pennohonan fatwa tentang 
pengambilan dan penggunaan katup jantung orang yang sudah meninggal dunia 
untuk pasien penderita penyakitjantung. 

Mendengar dan Memperhatikan : 

1. Penjelasan langsung dari Dr. Tannizi Hakim, Kepala UPF Bedah Jantung RS. 
Jantung "Harapan Kita" tentang tehnis pengambilan dan penggunaan katup 
jantung serta hal-hal yang berhubungan dengannya di rnang sidang MUI pada 
tanggal 16 Mei 1987. 

2. Pendapat para peserta diskusi dan pembahasan tentang masalah tersebut yang 
diadakan beberapa kali, dan terakhir tanggal 2 7 Juni 1987. 

Mengingat: 

1. Umumnya ayat al-Qur'an yang rnenyuruh berbuat baik kepada sesama 
manusia dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan, antara lain: 

... y~.>~f£; i~o;?;<;,::;;,.;'ji.i~fj,J\1(, ... 
(o o,..!,u\) 

" ... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, 
danjanganlah to long menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ... "(QS. 
al-Ma'iddah [5}: 5). 

" ... Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat baik" (QS. al-Baqarah [2}: 195). 



2. Tuntunan Nabi yang menganjurkan umatnya agar berupaya mencan 
kesembuhan/berobat apabila sedang sakit, antara lain: 

~ / ,./ /f"'i~ ;; / _,!.,, //~< / 
(o_,\r.''"~_..,) .. "~~ _, .J'' .I!•\->~ ':::J..J>-''-A 

"Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan {pula) obat 
zmtuknya. "(HR. Bukhari). 

"Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu tepat maka penyakit tersebut 
akan sembuh alas izin Allah." (HR. Muslim) 

3. Kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang wajib dihonnati 
dan diperlakukan secara baik dan terhormat, baik sewaktu manusia itu masih 
hidup maupun setelah meninggal dunia, sebagaimana diketahui, antara lain, 
dari: 

a. Firman Allah dalam al-Qur'an: 

"Sesungguhnya Kami (Allah) telah memuliakan keturunan Adam (umat 
manusia). Kami telah angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 
mereka rizki yang baik-baik, dan Kami memberi kelebihan kepada mereka 
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah 
Kami ciptakan. "(QS. al-/sra ' [ 17}: 70). 

b. Hadis Nabi riwayat Abu Daud: 

"Memecah/merusak tulang orang yang telah meninggal dunia sama dengan 
memecahkannya/merusaknya sewaktu manusia itu masih hidup." 
(HR.Abu Daud). 

4. Kaidah hukum yang berbunyi : 



"Kehonnatan orang masih hidup diutamakan dari pada kehormatan orang 
yang tel ah meninggal dunia" 

5. Bolehnya melakukan pembdahan terhadap perut jenazah/orang yang telah 
meninggal dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan harta atau jiwa orang 
lain, sebagaimana dijelaskan oleh : 

a. Ki tab Syarah al-Muhazzab,juz V hal 300: 

~o/-:'~\u~J" -"~ •/~ i \{.'~;;:-J~o ~~t ~__.,.,..-~.,..-!-fl(/..-,;\ 
~_r." / v-' ~~ . .,,, . ~~ ~~ .. ~ j .,..., / L: 

( Y' ... ' " !· . ~~1). 
"Apabila ada mayit sewaktu masih hidup menelan permata milik orang 
lain dan pemilik permata memintanya (kepada ahli waris mayit) maka 
perut mayit tersebut harus dibedah untuk mengambil permatanya". 

b. Kitab Syarah al-Muhazzab,juz V hal 301 : 

''Apabila ada seorang wanita meninggal dunia dan di dalam peerutnya 
terdapat janinlbayi yang hidup,, maka perut wanita tersebut harus 
dibedah, karena ha/ itu berarti upaya menyelamatkan orang yang masih 
hidup dengan merusak bagian/organ orang yang telah meninggal. Dengan 
demikian kebolehannya itu sama dengan (kebolehan) memakan daging 
mayit dalam keadaan darurat. 

MEMUTUSKAN 

Memfatwakan: 

Bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, pengambilan katup 
jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup 



dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang 
bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli 
wansnya. 
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6. BAYI TABUNG I INSEMINASI BUATAN 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia 

MEMUTUSKAN 

Memfatwakan: 

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah 
hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhiar berdasarkan kaidah
kaidah agama. 

2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain 
(misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram 
berciasarkan kaidah Sadd az-zari'ah ( ), sebab hal ini ;_akan 
menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan 
(khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum 
dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya). 

3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal 
dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd a z-zari'ah ( ), 
sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya 
dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. 

4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangna suami 
isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan 
kelamin antar lawanjenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan 
kaidah Sadd az-zari'ah ( ), yaitu untuk menghindarkan terjadinya 
perbuatan zina sesungguhnya. 
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7. PENYAKIT KUSTA 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada 
tanggal 18 Jumadil Akhir 1402 H. bertepatan dengan tanggal 12 April 1982 M, 
setelah: 

Membaca: 

Surat dari Kantor Wilayah Deparetmen Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Memperhatikan : 

l. Al-Qur'an Surat Ali lmran ayat 49, (Kisah al-Masih Isa Putera Maryam) 

"Dan (sebagaz) Rasul kepada Bani lsrail (yang berkata kepada mereka) 
"Sesungguhnya aku (Isa) telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu 
tanda (mu'jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah 
sebagai bentuk burung : Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor 
burung dengan seizin Allah. 

Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang 
be1penyakit sopak (kusta), dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin 
Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu 
simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu 
tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh 
beriman ". 

2. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 110 



"(lngatlalz, ketika Allah mengatakan : "Hai Isa putra Ma1yam, ingatlah 
nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu 
dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih 
dalam buaian dan sesudah dewasa, dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar 
kamu menu/is, hikmah, Taurat dan Jnjil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu 
membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa bunmg dengan izin-Ku, 
kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burwzg (yang 
sebenarnya) dengan seizin-Ku. 

Dan (ingatlah), i,.vaktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam 
kandungan ibu dan orang yang be1penyakit sopak (kusta) dengan seizin-Ku, 
dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi 
lzidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani lsrail 
(dari keinginan mereka menzbunuh kamu) di kala kamu mengenwkaka11 
kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di 
antara mereka berkata: 'lni tidak lain melainkan sihir yang nyata." 

3. Had is Rasulullah SAW. 

"Berka ta/ah Affan: Bercerita kepada kami Salim bin Hayyan yang berkata: 
Bercerita kepada kami Sa'id bin Mina, yang berkata "Aku mendengar Abu 
Hurairah berkata : Rasulullah berkata : Tidak ada penularan, tidak ada 
hitungan-hitungan langkah, tidak ada alamat burung hantu, dan tidak ada 
buian Safar yang nahas." (Riwayat Bukhari dan Muslim dari kitab "Zad al
Muslim ".juz Vhal. 298. 



4. Hadis Rasulullah SAW 

"Berobat/ah, hai hamba Allah karena sesungguhnya AL/ah SWT tidak 
mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obat baginya. Hanya satu 
penyakit yang tiddak ada obatnya, yaitu penyakit tua." (Had is riwayat Ahmad 
dalam Musnad-nya, riwayat Abu Daud, Turmuzi, Nasa 'i dan lbnu Maj ah, lihat 
kitab Fath al-Qadil; 111 hal. 238) . 

.Menimbang: 

1. Pentingnya kesejahteraan bangsa dengan mengusahakan suasana yang sehat 
dan baik bagi masyarakat Indonesia. 

2. Perlunya Majelis Ulama Indonesia mencegah berkembangnya sikap kurang 
toleran yang berlebih-lebihan dari masyarakat terhadap penderita kusta; 

3. Perlunya menolong penderita penyakit kusta untuk berobat sedini mungkin; 

4. Diketemukannya obat penyakit kusta, mudah didapat dan tidak mahal 
harganya. 

Memutuskan : 

MENETAPKAN 

1. Penyakit kusta adalah suatu pen yak it kulit yang disebabkan oleh bakteri. 

2. Menurut penelitian kedokteran, penularan penyakit kusta teerhadap seseorang 
ditentukan oleh kekebalan a tau kepekaan orang itu. 

3. Penyakit kusta dapat disembuhkan jika berobat pada stadium dini. Ilka tidak 
diobati, proses penyakit akan berlanjut hingga menimbulkan cacat dan obat
obat anti lepra tidak dapat mempengaruhi cacat terse but. 

4. Tanda-tanda penularan penyakit kusta pada kulit berupa satu atau dua bercak 
yang: 

4.1. berwama keputih-putihan atau kemerah-merahan; 



4.2. Tidak berkeringat/keringat berkurang; 

4.3. Tidak berambut/rambutnya berkurang; 

4.4. Kulitnya agak menipis; 

4.5. Tidak perasa/berkurang perasaannya. 

5. Penyakit kusta bukanlah suatu kutukan dari Tuhan terhadap seseorang 
tertentu. 

Ketua, 

ttd. 

Jakarta, 18 Jumadil Akhir 1402 H 
12 April 1982 M 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

ttd. 

PROF. K.H. IBRAHIM HOSEN, LML H. MUSYTARI YUSUF, LA 



KEPUTUSAN FAFWA 
MUSYAWARAN NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR: 3/MUNAS VI/MUl/2000 

ten tang 

KLONING 

Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada 
tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H. / 25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang 
kloning, setelah 

Menimbang 

Memperhatikan 

a. bahwa salah satu hasil kemajuan yang dicapai oleh 
iptek adalah kloning, yaitu "suatu proses penggandaan 
makhluk hidup dengan cara nucleus transfer dari sel 
janin yang sudah beerdiferensiasi dari sel dewasa", 
atau "penggandaan makhluk hidup menjadi lebih 
banyak, baik dengan memindahkan inti sel tubuh ke 
dalam indung telur pada tahap sebelum terjadi 
pemisahan sel-sel bagian-bagian tubuh"; 

b. bahwa masyarakat senantiasa mengharapkan 
penjelasan hukum Islam tentang kloning, baik kloning 
terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan, dan terutama 
kloning terhadap manusia; 

c. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk 
menetapkan fatwa tentang hukum kloning untuk 
dijadikan pedoman. 

1. Kloning tidak sama dengan, dan sedikit pun tidak 
berarti, penciptaan, melainkan hanya sekedar 
penggandaan. 

2. Secara umum, kloning terhadap tumbuh-tumbuhan 
dan hewan akan membawa kemanfaatan dan 
kemaslahatan kepada umat manusia. 

3. Kloning terhadap manusia dapat membawa manfaat, 
antara lain : rekayasa genetik lebih efisien dan 
manusia tidak perlu khawatir akan kekurangan organ 



Mengingat 

tubuh pengganti (jika memerlukan) yang biasa 
diperoleh melalui donor, dengan kloning ia tidak akan 
lagi merasa kekurangan ginjal, hati, jantung, darah, 
dan sebagainya, karena ia bisa mendapatkannya dari 
manusiahasil teknologi kloning. 

4. Kloning terhadap manusia juga dapat menimbulkan 
mafsadat ( dampak negatif) yang tidak sedikit; antara 
Iain: 

a. menghilangkan nasab anak hasil kloning yang 
berakibat hilangnya banyak hak anak dan 
terabaikan-nya sejumlah hukum yang timbul dari 
nasab; 

b. institusi perkawinan yang telah disyari'atkan 
sebagai media berketurunan secara sah menjadi 
tidak diperlukan lagi, karena proses reproduksi 
dapat dilakukan tanpa melakukan hubungan 
seksual; 

c. lembaga keluarga (yang dibangun melalui per
kawinan) akan menjadi hancur, dan pada 
gilirannya akan terjadi pula kehancuran moral 
(akhlak), budaya, hukum, dan syari'ah Islam 
lainnya; 

d. tidak akan ada lagi rasa saling mencintai dan saling 
memerlukan antara laki-laki dan perempuan; 

e. hilangnya maqashid syari'ah dari perkawinan, baik 
maqashid awwaliyah (utama) maupun maqashid 
tabi'ah (sekunder). . 

5. Pendapat dan saran peserta sidang. 

"Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di 



langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai 
ralzmat) dariNya. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan 
A I/ah) bagi kaum yang berfikir" 
(QS. al-Jatsiyah [45]: 13). 

2. Firman Allah SWT: 

,, _,?\ z .///;;!/,"/..,"':{ • • _..,, '.;/-""//\_.-_,,,, ~f$5/ //./ 
+ '. ';,~ • ~~\L+ &·· l..=>•.-~\.~~t:::: ~ .. 
' v ... ~ ~ • ......... Jiii"' { J' ~~ '-JI 
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"Dan Kami telah memuliakan anak-anakAdam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 
mereka rezki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan 
mereka dengan ke/ebilzan yang sempurna atas 
makhlukyang tel ah Kami ciptakan" 
(OS. al-lsra' [17]: 70). 

3. Finnan Allah SWT: 

~
• '1// ,,,_.,,,,,, ~ ..... ':t:-:'~ . -~..--:~J_// ~ ~ ' ~,,, // i-

r,,. .. • \""" .:I... ~ ,, -:. b-'. '5 ~:. ,, \ .. , _ --',, 
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/ 
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" ... apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi 
Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya 
sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut 
pandangan mereka. Katakanlah, 'Allah adalah 
Pencipta segala sesuatu dan Dia/ah Tuhan Yang 
Mahaesa lagi Mahaperkasa (QS. al-Ra'd [13]: 16) 

4. Finnan Allah SWT: 



Menetapkan 

"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. 
Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang 
(berbentuk) lain. Maha sucilah Allah, Pencipta Yang 
Paling baik" (QS. al-Mu 'minun [23}: 12-14). 

3. Kaidah Fiqhiyah: 

_\1 ..... ~t" ",//~9(,~~ -~Y"'/ .. ~~'~r.»A~ \"II",) 
/ 

"Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) 
diutamakn dari pad a mendatangkan kemaslahatan." 

MEMUTUSKAN 

FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI 
MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG 
KLONING. 

1. Kloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun 
yang berakibat pada pelipatgandaan manusia 
hukumnya adalah haram. 

2. Kloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan 
hukumnya boleh (mubah) sepanjang dilakukan demi 
kemaslahatan dan/atau untuk menghin.darkan 
kemudaratan (hal-hal negatif). 

3. Mewajibkan kepada semua pihak terkait untuk tidak 
melakukan atau mengizinkan eksperimen atau 
praktek kloning terhadap manusia. 

4. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama para 
ulama, untuk senantiasa mengik:uti perkembangan 
teknologi kloning, meneliti peristilahan dan 
permasalahatannya, serta menyelenggarakan kajian
kajian ilmiah untuk menj elaskan huk:umnya. 



5. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan 
umara, untuk mendorong pembentukan (pendirian) 
dan mendukung institusi-institusi ilmiah yang 
menyelenggarakan penelitian di bidang biologi dan 
teknik rekayasa genetika pada selain bidang kloning 
manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. 

6. Mewajibkan kepada semua pihak, terutama ulama dan 
umara, untuk segera merumuskan kriteria dan kode 
etik penelitian dan eksperimen bidang biologi untuk 
dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang 
memerlukannya. 

7. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
Agar setiap muslim yang memerlukan dapat 
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk 
menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di: Jakarta 
Padatanggal: 27Rabi'u1Akhir 1421 H 

29 Juli 2000 M 

MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2000 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Pimpinan Sidang Pleno 

Ketua, Sekretaris, 

PROF. UMAR SHIHAB DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN 



KEPUTUSAN FATWA 
KOMITE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

TENTANG 

PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) 
DARI PT. AJIN01\10TO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN 

BACTOSOYTONE 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama 
dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP. POM MUI), pada hari Sabtu, tanggal 20 
Ramadhan 1421HI16 Desember2000 M., Setelah 

Menimbang a. bahwa semua produk makanan, minuman, obat
obatan, koemstika, dan lain-lain yang akan 
dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib 
diperhatikan dan diyakini kesucian dan kehalalannya; 

b. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI 
mengeluarkan Sertifikat Halal bagi setiap produk 
yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus 
diperbaharui setiap dua tahun; 

c. bahwa untuk mengeluarkan Sertifikat Halal 
dimaksud, Komisi Fatwa MUI dibantu oleh LP. POM 
MUI untuk melakukan audit sesuai dengan Pedoman 
untuk Memperoleh Sertifikat Halal MUI yang hasil 
auditnya dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI 
untuk ditetapkan status hukumnya; 

d. bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. 
Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex lntemasional) 
yang beralamat di JI. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto 
Jawa Timur, dalam proses produksinya sejak bulan 
Juni 1999 sampai dengan akhir Nopember 2000 
diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa 
bacto soytone yang tern ya ta mengandung unsur enzim 
babi; 



1\lengingat 

e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI 
memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang 
status hukum produk penyedap rasa (MSG) dari PT. 
Ajinomoto yang diproduksi dalam kunm waktu 
tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak
pihak lain yang memerlukannya. 

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi 
yang halal dan baik, antara lain : 

,,, ~_,,.._:,...,,...,_,~/. ... / ~ / .,~ 'P / .,.__,__ / ....... .n-
~, ... I -~ . ~~.. ~\ ~~\'::'e' --'(::j\\-:~\j / ~ ~ .. / ::fV' '-;;!. /~ '-"" -y ... .. 

,; " -'. 4'.. ,, /~ ' / .. ..'.J ('"'"~') .. ~ .. ..u:... -:;~~. \~ ~.d !J, 
... ' ~ _,, (l.6' ... -"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah 
kamu mengikuti langkah-langkah syaitan,- karena 
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu" (QS. al-Baqaarah [2}: 168). 

2. Fin11an Allah SWT tentang beberapa jenis makanan 
(terutamajenis hewani) yang diharamkan, antara lain: 

~it1/ ~#\;.~""f5C~::'!i\~~c=_...,~ ...... f, :" ~ ...... ..,...., ~i ~ - \~\~~ 
i' ~1i~~~ ~~::;:: · G,...·~.-.:f! :'-1 d~ ~' ~<~ 4J 
~ - (~ ~ ~~~~~/ ~'~ 

A ~ /./.9,_,?/ ,_,,I 
( '"Y' '~ .1 ) y ~":? .. • .,, \ 

1 "~' .. (°"-7Vv~~ 
"Seswzgguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang 
(ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan 
tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa 
(memakamzya) sedang ia tidak nzenginginkannya dan 
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2}: 173). 



"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi, (daging hewan) yang disemelih atas 
nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang 
buas, kecuali yang sempat kamu menyemelihnya, dan 
(diirnramkan bagimu memakan hewan) yang 
disembelih untuk berhala ... "(QS. al-Ma 'idah [5]: 3). 

'Y't'1i1 P~~ 'v· 'r::-' 1~ ....... ~./-::.--i1 / / ... v:, .. .J. "1-"'t'-"-o "J ~ a..o ~, ~.l.P ~\.,le..,~ O"J'..49' i.:o~~ 'iJ.' 
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''Katakanlah : Tiadalah aku peroleh dalam wahyu 
yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan 
bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau 
makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau 
daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor
atau binatang yang disembelih atas nama selain 
Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa 
(memakainya) sedang ia tidak menginginkannya dan 
tidak {pula) melampaui batas, maka sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" 
(QS. al-An 'am [6}: 145). 

\ ............ -?.'/., .~/ .. ~t'~1t\1!~::\,~ ,,,,, ~.//1 -=1/\ 
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~~[h.~'-1,J~.\ ~~~\/~' ?\,. ~_,9 ~r;~ 
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"(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Na bi yang 



wnmi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam 
Taurat dan lnjil yang ada di sisi mereka, yang 
menyuruh mereka menge1jakan yang ma 'nif dan 
melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan 
menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan 
membuang dari mereka beban-beban dan belenggu
belenggu yang ada pada mereka. Maka. orang-orang 
yang beriman kepadanya, memuliakannya, 
nzenolong-nya, dan mengikuti cahaya yang terang 
yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an). mereka 
itulah orang-orang yang beruntung" 
(QS. al-A 'raf [7}: 157). 

3. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan 
maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara · 
lain: 

·<~\~\~(' .. ~~~,S'~~f:-,t;~'1 '·',., tfj{\~~ v> 0.J.' ·- ,. . - .. _ ~~ d v ... ,,,, ,.,,, ,,..,, - .., 
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"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah 
thayyib (baik). tidak akan menerima kecuali yang 
thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan 
kepada orang beriman segala apa yang la 
perintahkan kepada para rasul. la be1firman, 'Hai 
rasul-rasul! Makan!ah dari makanan yang baik-baik 
(halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. 
Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan' QS al-Mu'minun [23}: 51), dan berefirman 
pula 'Hai orang yang beriman! Makanlah diantara 



rizkf yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu ... ' 
(QSal-Baqarah [2}: 172) 

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki 
yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak
acakan, dan badanya berlumur debu. Sambil 
menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, "Ya 
Tuhan, Ya Tuhan .. .' (Berdoa dalam pe1jalanan, apalagi 
dengan kondisi sepe11i itu, pada umumnya dikabulkan 
oleh Allah--pen). Sedangkan, makanan orang itu 
haram, minurnannya haram, pakaiannya haram, dan ia 
selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan 
komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana 
mungkin ia akan dikabulkan doanya?" (HR. Muslim 
dari Abu Hurairah). 

~ \/ ~ t--" Y' -'"'.{ \/~~:'/~ .,,/ _,.#~// \f'/~J/,J'r.:"':/J.\" 
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(~"~..,). ~~-' .... ~~~\ 
"Yang halal itu sudahjelas dan yang ha ram pun sudah 
je/as; dan diantara keduanya ada ha/-hal yang 
musytabihat (syubhat, samar-samar, tidakjelas halal 
haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui 
hukumnya. Rarang siapa hati-hati dari perkara 
syubhat, sungguh ia te/ah menye/amatkan agama dan 
harga dirinya ... "(HR. Muslim). 

4. Nabi saw bersabda berkenaan dengan tikus yangjatuh 
dan mati (najis) dalm keju (samin): 

~l?6~{Jfj~~.r~~~~~t~~l 
/ 7 ,,.,,_., ,,..,,,,,, 

((O'#'~:/.)?.r;'4YJ\Ji.>~..J J.,4~,"~..J). ~'?~ 

"Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju 
sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun 
jika keju itu cair, tumpahkanlah" (HR. BUkhari, 
Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah isteri Nabi saw). 

5. ljma' ulama ahwa daging babi dan seluruh bagian 
(unsur) bagi adalah najis 'ain (zati). 



Memperhatikan 

"Manakala bercampur antara yang halal dengan 
yang haram, maka dimenangkan yang ha ram. " 

"Keya kin an tidak bis a dihilangkan dengan keraguan. " 

7. Keputusan Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang 
keharaman makanan dan minuman yang bercampur 
dengan barang haram/najis dan Keputusan Fatwa 
MUI bulan September 1994 tentang keharaman 
memanfaatkan bagi dan seluruh unsur-unsumya. 

8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga. MUI 
periode 2000 - 2005; 

9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI. 

1. Laporan hasil audit LP. POM MUI terhadap penyedap 
rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesaia--yang 
mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat 
Halal-- dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada hari 
Sabtu, tanggal 10 Jumadil AKhir 1421 H I 9 
September 2000 M, serta saran dan pendapat seluruh 
peserta Rapat pada rapat yang sama. 

Isi laporan, antara lain, ditemukan penggantian 
penggunaan salah satu bahan penolong, poly peptone, 
dengan batco soytome (mengandung enzirn babi); dan 
penggantian tersebut tidak dilaporkan seelumnya ke 
LP.POMMUI. 

2. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat Komisi 
Fatwa MUI dalam rapat pada Sabtu, 27 Sya'ban 1421 
H / 25 Nopember 2000, berkenaan dengan penyedap 
rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia. 

3. Laporan basil kunjungan (audit) anggota Komisi 
\ 

Fatwa ke Perusahaan PT. Ajinomoto Indonesia --
beralamat di Mojokerto-- pada 4 saran dan pendapat 



Menetapkan 

seluruh peserta Rapat pada rapat yang sama. 
Isi Iaporan tersebut menegaskan, antara Iain, bahwa 
dalam proses pembuatan MSG dari PT. Ajinomoto 
terjadi percampuran ( pertemuan, 
persenyawaan, ..l-~~' ) medium agar agar, 
bakteri, dan bacto soytone (yang mengandung enzim 
babi) dalam satu tempat/wadah, dan sama-sama 
basah, untuk mengembangbiakkan bakteri yang 
digunakan dalam proses selanjutnya untuk 
menghasilkan MSG. 

4. Laporan hasil kunjungan (audit) anggota LP. POM 
MUI ke pen1sahaan PT. Ajonomoto Mojokerto pada 4 
Desember 2000 yang disampaikan pada Rapat Komisi 
Fatwa pada Rab 1 7 Ramadhan I 424 H I 13 Desember 
2000, serta saran dan pendapat selmuh peserta Rapat 
pada rapat yang sama. 

5. Saran dan pendapat seluruh peserta rapat dalam rapat 
bersama dimaksud pada Sabtu, tanggal 20 Ramadhan 
1421 HI 16 Desember 2000 M. 

FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA 
(MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI 
PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENG
GUNAKAN BACTO SOYTONE 

1. Produk penyedap rasa (MSG) dari PT. Ajinomoto 
Indonesia yang menggunakan bacto soytone tlalam 
proses produksinya adalah haram. 

2. Umat Islam yang karena ketidaktahuan telah 
mengkonsumsi penyedap rasa (MSG) dimaksud tidak 
perlu merasa berdosa. 

3. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati 
dalam mengkonsumsi apapun yang diragukan atau 
diharamkan oleh agama. 

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan j ika dikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurna
kan sebagaimana mestinya. 



Ketua, 

Agar setiap muslim dan pihak lain yang memerlukan 
dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak 
untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 20 Ramadhan 1421 H 

16 Desember 2000 M 

KOMISI FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 

K.H. MARUF AMIN DRS. HASANUDIN, M.Ag 



KEPUTUSAN FATWA 
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

TENTANG 

PRODUK PENYEDAP RASA (MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) 
DARI PT. AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNAKAN 

MA MENO 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama 
dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkaj ian Pangan, Obat-obatan dan 
Kosmetika Maj el is Ulama Indonesia (LP. POM MUI), pad a hari Sen in, tanggal 25 
Zulqa'idah 1421H/19 Pebruari 2001 M., Setelah 

Menimbang : a. bahwa semua produk makanan, minuman, obat
obatan kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi 
atau dipergunakan oleh umat lslam wajib diperhatikan 
dan diyakini kesucian dan kehalalannya; 

b. bahwa untuk menjamin kehalalan tersebut, MUI 
mengeluarkan Se11ifikat Halal bagi setiap produk yang 
telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus 
diperbaharui setiap dua tahun; 

c. bahwa untuk mengeluarkan Serti fikat Halal 
dimaksud, Komisi Fatwa MUI bersama LP. POM MUI 
melakukan audit sesuai dengan Pedoman untuk 
Memperoleh Sertifikat Halal MUI yang hasil auditnya 
dilaporkan dalam rapat Komisi Fatwa MUI untuk 
ditetapkan status hukumnya; 

d. bahwa produk penyedap rasa (MSG) dari PT. 
Ajinomoto Indonesia (dan PT. Ajinex Internasional) 
yang beralamat di Jl. Raya Mlirip, Jetis, Mojokerto 
Jawa Timur, yang telah dinyatakan haram dengan 
keputusan fatwa tanggal 16 Desember 2000 karena 
diketahui telah menggunakan bahan penolong berupa 
bacto soytone yang ternyata mengandung unsur 
enzim babi, kini bahan penolong tersebut telah 
diganti dengan mameno; 

e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI 



.Mengingat 

rnemandang perlu menetapkan fatwa tentang status 
hukum produk penyedap rasa (MSG) dari PT. 
Aj inmnoto yang diproduksi dengan menggunakan 
bahan penolong rnameno tersebut sebagai pedoman 
bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang 
1nemerlukannya; 

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi 
yang halal dan baik, antara lain : 

\ :--;~;;-)'~ '1'\~. _,~\. :.~ .(''~..., \~J\r-4\ 
-' ;:, ... .._... ~v ~ --~'-""' ~-

/,.u. ;;-:,u' ~; _1~~~~ '~\'Ji.. .. "' ;1.j\ - -' ~ ! 
' "'~ ./.,. ~---_,, tA.Ji ~·- ~~ 

... -:,,.. - .... - _. 
"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi 
baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah 
kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu" (QS. al-Bawarah [2}: 168). 

2. Finnan Allah SWT tentang beberapa jenis makanan 
(te1uta1najenis hewani) yang diharamkan, antara lain: 

~ ""~~,,,.., ..,~? ·~'1;',...~r./1 .......... (_,~_....,,,_.,.,,,,,,,_.....~ ~ \ ~\~ •• • • ..)J\" - , \ • fir ~\ , ::..-~ ~ .... ,.,.,, ' ~ - - r....r- }'. 
~ ~ ///1' ~~ ,....-~"'· ,~:~\!!_ /,.< ~~ \ ~--( f 
~~~,..::.i\j\j_z~'")-'~u~\ .. ~~~ 

/.- \ - ./ ~ ~ - ~ / -- -
~ ,, ~ 4' -r,? ~ ,,,.?r 

()"-r ~'' .. ~v.P.v..>' 
"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang 
(ketika disembelih) disebu.t (nama) selain Allah. Akan 
tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan 
tidak (pula) melampaui batas, nzaka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, 
Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2}: 173). 

4' ""·~"' ~.: ,;'? ...... ,-4, ...... ..!,...tt",~ 1'/-~ 
u---~\'1.P,.j..Jl~ =',.~'-'·- ~ ~? 

.,,/ ...., ... ,,,,,,,, ' - - ..,,, 
~~·tft_....._,, ..... .,........_....~, ...... )'/~~/"/-!,//...,/,~/ ' .,.,....... 
~\~;,,,..) ~-{.\oo~~' ·'·•··· ~\•4.J.W\ ·-'l ( 

- ......... -7 - ~_, ::r. ~ / __, ,._ ~ 
.,.,, .. -- ;;..-

,I~':'!'~/ ! 1//~~/ .,~.?/~,r~~~ ~~,"/ ..... . . .. . lo.A,_ ..J ~ .:n ... _, ... ~ u~ ""' (,}f' h ... _, 
:.,... ~~ ./ . 

"'( ~\J.\) ~ 



"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas 
nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang 
buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. 
dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang 
disemelih untukberhala ... "(QS. al-Ma'idah [5}: 3) . 

.. ~,~1r-':~ ((, '_i~C"/"~, / 1'1~,· ~~,-! u ~~ r:;~~ ~~~~~ ~ ..... ~ J.9 ..- ~/ .. ~.. ... ,,,,-

#' " ,~,~ ,, : . ~ ~l~ .,~ "~ ~/~~ ,, .. ,,.,.....,_,~ 
~4.>~~...r..~ ~'">-'4--°l.o.:>_,,~~~ 

~ 
1 ............. c..~~. t'/1'-<~ .. ,, ." \ //. z.. l. ~·/ -: ~ .. ~ .' ~ "~ 

:l :")4 ~u ..t~ ~ ·.~ 4..t-oJ · \ •\ ~\ 
,::::.. ~ ~- ........ -~ '-:::- , ·,,- -- ..-1.J"/' / 

t? 1' /~#,1/ ~,...,~ ~ 
(\U)r\JU..V\) .. ~~.,.~ ~.v0~ 

\ .. ,,.,., - v...;;;r- ~ 

"Katakanlah : Tiadalah aku peroleh dalam wahyu 
yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan 
bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau 
makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau 
daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-
atau binatang yang disembelih atas nama selain 
Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa 
{memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan 
tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang". QS. 
al-An'am [6}: 145). 

"(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang 
ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam 
Taurat dan !Njil yang ada di sisi mereka, yang 



menyuruh mereka mengerjakan yang ma 'ruf dan 
melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan 
menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 
mengharamkan bagi mereka segala yang bun1k, dan 
membuang dari mereka beban-beban dan belenggu
belenggu, yang ada pada mereka. Maka, orang-orang 
yang beriman kepadanya, memuliakannya, 
menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang 
yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka 
itulah orang-orang yang beruntung" 
QS. al-A 'raf[7}: 157). 

3. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan 
maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara 
lain: 

//,_/!. (~ ,,., <....~~1 .l,/'/,.d '1"_,\//~ ~ ,,, 6~~ 
'V-\~'61'· ~ ,-~J'l -~ ;1 ~~'·->~L.,,,., .. ' ::..' ..... ... ;:. .,,,,,~ - =' ,,, "'""' ... 
\ "!~1~f\\(~~. JG;. (:l/•!,\ .....:~<.-,,::-· -:~t\ 
~...,.-J T-- ~J"',,,,~V ~~ 
9 " ~~,_,/,~~.~' ~'\~r~ .... \:-~,_,,., - ('~~\,~ .. ~ ··- w~·> ~,. .. ~1 :.:1"-4s-~(;;.J ,-~ - .... .> •./ / ....... • !). """' ....... 

~~,/~//\/ - \$.. t~~ ~/\ ......... ::f/-":'\" J~/ 
·c~ · v_t.__.~ .. :; ~~~,~~,~~· I~__, 
.. 1 .,_,,., ..... ~// /~~//#..-\. ;_;fj ~w,,,,~~ ~~ ~ \ AJJ.J ~ ,P\,• ... .!.,.\, • \ 'l 7\\ ;; 

':/.. ... ... . ....,,,, ... ~ ' 
'/ // _,,,,,,,,,._,,,,,,.,. ~ ././,///(~/ ~/("'. ,,,,,_.......,,, V"'~~ 

\~~~-"''r~4 •¥~\>V~~1:'v~,~~' 
~ ~\( --' ~r~?f~( A'/ ../• ,f / .J' //..? //"// 
. ~..._, :"'"""': ..l.\i:i ·~ u;-~· .-\~...&, ... ,, .. \ ... 

....... / .. . ~ f' > ~ ~ '~ .. .J 

( ~~d.(o'r.\.l~_,J 

"Wahai wnat manusia! Sesungguhnya Allah adalah 
thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang 
thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan 
kepada orang beriman segala apa yang Ia 
perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai 
rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik 
(halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. 
Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan'QS. al-Mu'minun [23}: 51), dan berefirman 
pula 'Hai orang yang beriman! Makanlah diantara 
rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu ... ' 
(QS al-Baqarah [2}: 172). 



Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki 
yang melakukan pe1jalanan panjang, rarnbutnya acak
acakan, dan badanya berlumur debu. Sambil 
menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, "Ya 
Tuhan, Ya Tuhan .. .' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi 
dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan 
oleh Allah--pen). Sedangkan, makanan orang itu 
haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia 
selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan 
komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana 
mungkin ia akan dikabulkan doanya?" (HR. Muslim 
dari Abu Hurairah). 

d y ~/< '!--'~/{,,,,,/_/4//~.,,/;-\'/'l"/~ .. ,,,,,(~/;/ 
>~ "'vY'vef~~~\?~~u~1 

./ / .............. ....-:. _, q~w /4 .,,,,~ ,~l /t@2" ...-".:',J',,,_,,./ -..\... a,;:_, ; \~\·~ ... _.\.:.JI~ :. ;-',,,.l.u ,,,, . ~ '-""'/ .._.,,, ~-:;"" 

(rv"~")·-':t'~~~~' 
"Yang halal itu sudahjelas danyang haram pun sudah 

jelas; dan diantara keduanya ada hal-hal yang 
musytabihat (syubhat, samar-samar, tidakjelas halal 
haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui 
hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara 
syubhat, swzgguh ia telah menyelamatkan agama dan 
harga dirinya ... "(HR. Muslim). 

4. Nabi saw bersabda berkeanaan dengan tikus yang 
jatuh dan mati (najis) dalam keju (samin): 

f.t>\ :'<1~"'/ ~~_,~,,,,., <:"\~ -1" J >].\1:-:.,~ (~<,::::/.' ,,,,-U~~f..'1C~-''~..:r-'-'" ~ ~~~()~ 
/ / 

/ '~""f( 

<r'-" ~'t.;,,) ~.r:'~j\MJJ,_J_!,~i:r,'",.)' ·"*~~ 
"Jika keju itu keras, buanglah tikus itu dan keju 
se/dtarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun 
jika keju itu cair, tumpahkanlah" HR. BUkhari, 
Ahmad, dan Nasa 'i dari Maimunah isteri Nabi saw). 

5. Ijma' ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian 
(unsur) bagi adalah najis 'ain (zati). 

6. Qa'idah fiqhiyyah: 



Memperha tikan 

"Keyakinan tidak bisa dilzilangkan dengan 
keraguan ". 

7. Keputusan Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang 
keharaman makanan dan minuman yang bercampur 
dengan barang haram/najis dan Keputusan Fatwa MUI 
bulan September 1994 tentang keharaman 
memanfaatkan bagi dan seluruh unsur-unsurnya. 

8. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI 
periode 2000-2005. 

9. Pedoman Penetapan Fatwa MUI. 

1. Laporan hasil audit pada tanggal 8 Pebruari 2001 
terhadap PT. Ajinomoto Indonesia--yang mengajukan 
pe1111ohonan perpanjangan Sertifikat Halal-- yang 
disampaikan oleh Ketua MUI Prof. Dr. K.H. Umar 
Shihab, selaku pimpinan Tim Audit dalam rapat 
Komisi Fatwa MUI pada Senin, 25 Zulqa'dah 1421 li. 
I 19 Pebruari 2001; antara lain : 

a. Bahan penolong bacto soytone (yang mengandung 
enzim babi) dalam proses produksi MSG 
Ajinomoto telah diganti dengan mameno; 

b. Produk MSG Ajinomoto yang menggunakan bacto 
soytone telah ditarik peredarannya dari 
masyarakat; 

c. Pihak Pimpinan PT. Ajinomoto telah menunjuk.kan 
kesungguhannya dalam merespon anjuran MUI 
dan harapan masyarakat bahwa MSG Ajinomoto 
yang telah ditarik itu tidak akan dipasarkan 
kembali di Indonesia, namun akan diekspor ke 
negara-negara non-Muslim. 

2. Saran dan pendapat seluruh peserta Rapat Komisi 
Fatwa MUI dalam rapat yang menyatakan bahwa 
mameno adalah bahan yang halal dan suci, sehingga 
produk MSG Ajinomoto dapat di tetapkan 



Menetapkan 

kehalalannya. 

Dengan beetawakkal kepada Allah SWT. 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG PRODUK PENYEDAP RASA 
(MONOSODIUM GLUTAMATE, MSG) DARI PT. 
AJINOMOTO INDONESIA YANG MENGGUNA
KAN MAMENO 

1. Produk penyedap rasa (MSG( dari PT, Ajinomoto 
Indonesia yang menggunakan mameno adalah halal. 

2. Menghimbau kepada umat Islam agar berhati-hati 
dalam mengkonsumsi apapun yang diragukan atau 
diharamkan oleh agama. 

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata ter
dapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang 
memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau 
semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 25 Zulga'dah 1421 H 

19 Pebruari 2001 M 

KOMIS! FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 

K.H. MA'RUF AMIN DRS. HASANUDIN, M.Ag 



KEPUTUSAN FATWA 
KOMlSI FATWA MAJELlS ULAMA INDONESIA 

ten tang 

PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV) 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah 

~Ienimbang 

:;\lengingat 

a. bahwa anak bangsa, khususnya Balita, perlu 
diupayakan agar terhindar dari penyakit Polio, antara 
lain melalui pemberian vaksin imunisasi; 

b. bahwa dalam program Pekan Imunisasi Nasional 
(PIN) tahun 2002 ini terdapat sejumlah anak Balita 
yang menderita immunocompromise (kelainan sistim 
kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus 
yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, 
IPV); 

c. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses 
pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari 
porcine (babi), namun dalam hasil akhir tidak 
terdeteksi unsur babi, dan belum ditemukan IPV jenis 
lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut; 

d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang status 
hukum penggunaan IPV tersebut, sebagai pedoman 
bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain 
yang memerlukannya. 

I. Hadis-hadis Nabi, antara lain: 
//,,,~ ..?,//~i ///~I;}-\/,,//;\""'!., ~,,,., '/. // 

~'-'..; -~~~.,A)~_,~i~.,~~~\ :>}'~_,,~ .·' 
, ' ,,,,,,,.,~(, / 

( ~ /,~';-'\..., 1~lj\,_;. '"~..)) .. \~\ ~~ 
"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit 
kecuali membuat pula obatnya selain satu penya/dt, 
yaitu pikun" (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik). 



,/, //-< -'?',,// / _,,, //// / /~t .// ~~ /("~~ /~ ~ 
~.,,\~,~~.);'-=>~~-' "~.JJ~ "'..lJ\0\ 4).)\~1.~ 

// ,,/ ///<l/ 

(.>~...1...,'~'cr'...J~..r.\..,~"'' ~~~-' '~ J~ 
"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta 
me11jadika11 obat bagi setiap penyakit,' maka, 
berobatlah danjangan/ah berobat dengan bend a yang 
haram" (HR. Abu Daud dari Abu Darda'). 

~f\'~<~(:/"-""' ........ ~.-::'~/#/_.I·~ .,,,, ~t:'{/ ~ 
':!;"~~~~~}i'~~\S ~?-''~~l.Y'u'i~ .T' 

,,,, ,...,, ./ / //~ • ,,,,, /"/ "1/ /. 
(.S~c~.-» ... \f;~~ ~Y!\~~~~ 0~~~('1' 

- (~VC1;"~(&-

"Sekelompok orang dari sukcu 'Uk! atau 'Urainah 
datang dan tidak cocok dengan udara Madinah 
(sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi s.a.w. 
memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan 
(agar mereka) meminum air kencing dari unta 
tersebut ... "(HR. al-Bukhari dari Anas bin Malik). 

( - J "'/ ~/ /. ....... ~ ... ~ ~ /,1.!.. /.-"'C: / 
~~d. \~~~'";,,_,) -~:J~\ ~}~.\.~4).)\jy\\... .t 

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali 
menurunkan (pula) obatnya." (HR. al-Bukhari dari 
Abu Hurairah). 

Sabda Nabi s.a.w. yang melarang penggunaan benda 
yang terkena najis sebagaimana diungkapkan dalam 
hadis tentang tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam 
keju: 

~~<',~.,, .... ,,,,,,,~/ ,/_i ,,,... ~:\~\f(\? \ ...... -< ("',,_ .. , / (,,)~ ~J:'' "~-'I 4JY ~ ~ ~"'!"'U~ LJ~ -~ 

( ( ./~L""'t< 
'"'~'i:;..)-;u./-°'~~uiJ!J...J;Jo..Ar.'14~.)).~*.J~ 

/ 

"Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan 
keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; 
namun jika keju itu cair, tumpahkanlah (HR. a/
Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimunah isteri 
Na bis. a. w.) 

2. Kaidah-kaidah fiqh: 



Memperhatikan 

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin. " 

.. CJ(-~~,,¢.! .... 2-~i:a~ -'"' ,,,,.v~·~ ~ .. 
"Dharar (bahaya) harus dihilangkan. " 

-2\~.,1~14\\ J...; .. ~ 

"Kondisi hajah menempati kondisi darurat." 

- \~4:J ..I , ~ l /~~f-- ,J • ~V- -~ '~ i.;,.J\_, \ .. '-
'-.:. :;,- v ... 

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang." \' ..... /. ,,~~.-:.-' .. ~~..,, "-'• / . ~J.J:>v-- ~ 4 ;i!~ . ~ \ \:.. . () 
~ _, ./~:,.... 

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi 
sesuai kadar (kebutuhan)-nya." 

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI 
periode 2000-2005. 

4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI. 

1. Pendapat para ulama; antara lain: 

a. ~-~~ oJ.:J \fj,~,_,., 6f'--':.~ ~.g ..I.., •jol\"1\j 
~.,, -...-~ ..... ~ .. :!J"""~ •"ff~.JU 

j~".6(~\(1tt~~\, ~(Z~rj\i 9' ~~ 
~ ·/ r~ ~ ~ ~ 

f' ,J ..... , : :. f'/f'/?f'/. ~ 4 p/ ~.-1 ,/.,,, 
"~ l-41 4W\<Ji ,., \.;. .)~" ..,, 

./ ~ ..,,, / '"ii -::J-/ '-" --
t -1: .•.-J ' ~,,) f'///~/ ,,,,,. 
,,._.._,\.:r;-\O..:J..J) • r-6 -\c,.l~~ 

"Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, "Tidak halal 
meminum air seni manusia karena suatu penyakit 
yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman 
: ' ... Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci) ... ' 
(QS. al-Matidah [5}: S) "; dan lbnu Mas'ud (w 32 H) 
berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak 



menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan 
afasmu" (R1\vayat Imam al-Bukhari). 

2. Surat Menteri Kesehatan RI nomor: 1192/MENKES/ 
IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta penjelasan 
Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular 
dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departernen 
Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP. 
POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Selasa, 1 
Sya'ban 1423/8 Oktober2002; antara lain: 

1) Pemerintah saat ini sedang bernpaya melakukan 
pembasmian penyakit Polio dari masyarakat secara 
serentak di selurnh wilayah tanah air melalui 
program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan 
cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui 
saluran pencemaan). 

2) Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, 
akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada 
mereka yang menderitanya. 

3) Terdapat sejumlah anak Balita yang menderita 
immunocompromise (kelainan sistim kekebalan 
tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang 
diberikan secara injeksi (vaksinjenis suntik, IPV). 

4) Jika anak-anak yang menderita immunocom
promise tersebut tidak diimunisasi, mereka akan 
menderi ta pen yak it Po 1 i o serta sang at 
dikhawatirkan pula mereka akan menjadi surnber 
penyebaran virus. 

5) Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses 
pembuatannya menggunakan enzim yang berasal 
dari porcine (babi), namun dalam hasil akhir tidak 
terdeteksi unsur babi. 

6) Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat 
menggantikan vaksin tersebut dan jika diproduksi 
sendiri, diperlukan investasi (biaya, modal) sangat 
besar sementara kebutuhannya sangat terbatas. 

2. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam rapat 



~lenetapkan 

Pert am a 

tersebut; antara lain: 

1) Sejumlah argumen keagamaan (adillah diniyyah: 
al-Qur'an, hadits, dan qawa'id fiqhiyyah) dan 
pendapat para ulama mengajarkan; antara lain: 

a. setiap penyakit dan kecacatan yang diakibat-kan 
penyakit adalah dharar (bahaya) yang harus 
dihindarkan ( dicegah) dan dihilangkan (melalui 
pengobatan) dengan cara yang tidak melanggar 
syari'ah dan dengan obat yang suci dan halal; 

b. setiap ibu yang barn melahirkan, pada dasarnya, 
wajib memberikan air susu yang pertama keluar 
(colostrum, al-liba'-- ·~, ) kepada anaknya 
dan dianjurkan pula memberikan ASI sampai 
dengan usia dua tahun. Hal tersebut menurut 
para ahli kesehatan dapat memberi-kan 
kekebalan (imun) pada anak; 

2) Dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah 
terj ad i persen yaw aan/persen tuhan ( i 1 h ti lath 
~~~1 ) antara porcine yang najis dengan 
media yang digunakan untuk pembiakan virus 
bahan vaksin dan tidak dilakukanpenyucian 
dengan cara yang dibenarkan syari'ah (tathhir 
syar'an ,- '!v.iJ1.l...- ). Hal itu menyebabkan 
media dan virus tersebut menjadi terkena najis 
(mutanadjis). 

3) Kondisi anak-anak yang menderita irnmunocom
promise, jika tidak diberi vaksin IPV, dipandang 
telah berada pada posisi hajah dan dapat pula 
menimbulkan dharar bagi pihak lain. 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN 
POLIO KHUSUS 

KetentuanHukum 



Pertama 

I. Pada dasamya, penggunaan obat-obatan, termasuk 
vaksin, yang berasal dari --atau mengandung--benda 
najis ataupun benda terkena najis adalah haram. 

2. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang 
menderita immunocompromise, pada saat ini, 
dibolehkan, sepanjang belum ada IPY jenis lain yang 
suci dan halal. 

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan j ika di kemudian hari temyata terdapat 
kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

Rekomendasi (Taushiah) 

1. Pemerintah hendaknya mengkampanyekan agar 
setiap ibu memberikan ASI, terutama colostrum (\.1J1), 
secara memadai ( sampai dengan dua tahun). · 

2. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara 
maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara 
berpenduduk muslim, agar memperhatikan 
kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan 
obat-obatan yang suci dan halal. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 01Sya'ban1423 H. 

08 Oktober 2002 M. 

KOMIS! FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ke tu a, Sekretaris, 

K.H. MA'RUF AMIN HASANUDIN 



LAMP IRAN 
LAMP IRAN 





SURAT KEPUTUSAN 
DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

ten tang 

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

PERIODE 2000 - 2005 

Nomor: Kep-418/MUl/IX/2000 

)ewan Pimpinan Maj el is Ula ma Indonesia setelah 

\lenimbang 

'lengingat 

~lemperhatikan 

~lenetapkan 

Bahwa untuk melaksanakan amanat Munas VI MUI 
tahun 2000 dalam melengkapi Susunan Pengurus 
Majelis Ulama Indonesia periode 2000 - 2005, perlu 
adanya kepengurusan yang mencerminkan unsur 
Majelis Ulama Indonesiadan Majelis Ulama 
Indonesia Daerah serta Ormas-ormaslslam tingkat 
pusat, dan Cendekiawan. 

1. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI 
serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia. 

1. Pendapat, usul dan saran - saran dalam Munas VI.MUI 

2. Pendapat, usul dan saran-saran dalam rapat pengurus 
harian MUI tanggal 5 September 2002. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama 
Ind nesia periode 2000 - 2005 seperti terlampir dalarn 
Surat Keputusan ini. 



Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang 
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
sebaik-baiknya, dengan ketentuan segala sesuatu akan 
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika 
dikemudian hari terdapat kekeliruan. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 7 Jumadil Tsani 1421 H 

6 September 2000 M 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum, Sekretaris Umum, 

KH. M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin 

Lampiran : Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Pusat No: Kep-
428/MUI/IX/2000 

Ten tang : Susunan Pengurus Dewan Pimp imam MUI Peri ode 2000-2005 

I. DEWAN PIMPINAN HARIAN 

Ketua Umum : K.H. M.A. Sahal Mahfudh 
Ketua : ProfDr. H. UmarShihab 
Ketua : K.H. Totoh Abdul Fatah 
Ketua : Drs. H.A. NazriAdlani 
Ketua : Drs. H. Amidhan 
Ketua : ProfDR. Hj. Zakiah Darajat 
Ketua : ProfDR. Hj. Khuzaimah T. Yanggo 
Ketua : ProfDrs. H. Asmuni Abdurralunan 
Ketua : K.H. Faluuddin Masturo 
Ketua : K.H. Chol id Fadiuliah, SH 
Sekretaris Umum: Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin 
Sekretaris : Drs. H.M. Ichwan Sam 
Sekretaris : Dra. Hj. Nilmayetti Yusri 
Sekretaris : Drs. H. Basyah Abdullah 



Bendara Umum 
Bendahara 
Benda hara 

: Drs.H. Maftuh Ikhsan 
: H.M. Syureich 
: Dra. Hj. Juniwati Masjchun Sofwan 

II. ANGGOTA PLENO I PIMPINAN KOMISI 

I. Komisi Ukhuwah 
Ketua : Drs.H.Adnan Harahap 
Wkl. Ketua : Drs. H. Ali lmran Kadir 
Wkl. Ketua : Ny. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi 
Sekretaris : Drs. Imam Addaruquthni, MASS 

2. Komisi Fatwa 
Ke tu a 
Wkl. Ketua 
Wkl. Ketua 
Wkl. Ketua 
Sekretaris 

: K.H. Ma'ruf Amin 
: Prof. Dr. H. Satria Effendy M. Zen 
: Prof. Dr. H.M. Amin Suma, MA., SH. 
: DR. H. Anwar Ibrahim 
: Drs. Hasanuddin, M.Ag 

3. Komisi Dakwah 
Ketua : H. Husein Umar 
Wkl. Ketua : H. Amruilah Ahmad, MA 
Wkl. Ketua : Drs. H.M. Syarfi Hutauruk 
Sekretaris : H. Oemar Ghiffary, SH 

4. Komisi Hubungan Luar Negeri 
Ketua : Dr. Bahtiar Effendy 
Wkl. Ketua : Drs. H. Chozin Arief 
Wkl. Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA 
Sekretaris : Tabrani Sabirin, MA 

S. Komisi Pemberdayaan Perempuan 
Ketua : Dra. Hj Ery Rosatria, M.Ag 
Wkl. Ketua : Aniswati M. Kamaludin, SE 
Wkl. Ketua : H. Aminah Muchtar 
Sekretaris : Dra. Netty Hartati, M.Sc. 

6. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama 
Ketua : dr. H. Sulastomo, MPH 
Wkl. Ketua : Ors. H. Zaidan Djauhari 
Wkl. Ketua : Drs. H. Abu Bakar 
Sekretaris : Drs. H. Zainut Tauhid Saadi 



7. Komisi Pendidikan 
Ketua : Ors. H. Marwan Saridjo 
Wkl. Ketua : Prof. Dr. H. Cecep Syarifuddin 
Wkl. Ketua : Dr. H. Qomari Anwar, MA 
Sekretaris : DR. H.A. Wahib Mu'thi 

8. Komisi Ekonomi 
Ketua : Aries Mufti, SE, MBA. 
Wkl. Ketua : K.H. Drs. Didin Hafidudin, M.Sc. 
Wkl. Ketua : H. Abdullah Syarwani, SH. 
Sekretaris : H.M. Said Budairy 

9. Komisi Pengkajian 
Ketua : Dr. H. MuslimNasution 
Wkl. Ketua : Dr. Musda Mulia, MA.,APU. 
Wkl. Ketua : Dr. H.A. Mubarok, M.Ag. 
Sekretaris : Drs. H. Anwar Abbas, M.M. 

10. Komisi Kumdang 
Ketua : Prof. Dr. Taber Azhary, SH. 
Wkl. Ketua : Drs. H. MasdarF. Masudi, MA. 
Wkl. Ketua : Hasanudin Muchtar, SH. 
Sekretaris : Rofiqul Umam Ahmad, SH.MH. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 5 Jumadil AKbir 1421 H 

6 September 2000 M 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum, Sekretaris Umum, 

K.H. M.A. Sahal Mahfudh Dr. H.M. Din Syamsudin 



SURAT KEPUTUSAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

ten tang 

SUSUNAN DAN PERUBAHAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

PERIODE 2000 - 2005 

Nomor: Kep-383/MUINl/2002 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah: 

Menimbang 

Mengingat 

Memperhatikan 

: 1. Bahwa untuk melaksanakan amanat Munas VI MUI 
tahun 2000 dalam melengkapi Susunan Pengurus 
Majelis Ulama Indonesia periode 2000 - 2005, perlu 
adanya Susunan Personalia Dewan Penasehat yang 
mencerminkan unsur Majelis Ulama Indonesia, 
Majelis Ulama Indonesia Daerah, Ormas-ormas Islam 
Tingkat Pusat, Cendekiawan Muslim dan Pemuka 
Masyarakat. 

2. Bahwa dalam Susunan Dewan Penasehat MUI yang 
ditetapkan sebelumnya ter-dapat beberapa personalia 
yang meninggal dunia. 

3. Bahwa untuk melengkapi kepengurusan terse but 
perlu diadakan pergantian antar waktu. 

1. Pancasila dan Undang-undang Dasr 1945. 

2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI 
serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia. 

1. Hasil - Hasil Rapat Kerja Nasional Tanggal · 11 
November 2001. 

2. Kesimpulan Rapat Pengurus Paripurna Mill tanggal 
10 J anuari 2002. 



l\1enetapkan 

3. Hasil konsultasi dengan Ketua dan Sekretaris Dewan 
Penasehat MUI. 

4. Pendapat, usul dan saran-saran dalam rapat pengurus 
harian MUI tanggal 26 Maret 2002 dan 9 April 2002. 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT: 

MEMUTUSKAN 

Pergantian antar waktu Pengurus Dewan Penasehat 
Majelis Ulama Indonesia periode 2000 - 2005 seperti 
terlampir dalam Surat Keputusan ini. 

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang 
bersangkutan unh1k diketahui dan dilaksanakan 
sebaik-baiknya, dengan ketentuan segala sesuatu 
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, 
jika dikemudian hari terdapat kekeliman. 

Ditetapkan di : JAKARTA 
Tanggal : 25 Rabi'ul Awai I 423 H 

07 Juni 2002 M 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum, Sekretaris Umum, 

KH. M.A. Sabal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin 



Lampiran : Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Pusat No: Kep-
383/MUI/Vl/2000 

Tentang : Susunan dan Perubahan Personalia Dewan Penasehat MUI Periode 
2000-2002. 

1. Prof. K.H. Ali Yafie 
2. K.H. Drs. I-I. Tolchah Hasan 
3. Prof. DR. Bustanul Arifin, SH 
4. K.H. Moh. Ilyas Rukhiyat 
5. H. Ismael Hasan, SH 
6. Prof. Dr. I-I. Muardi Chatib 
7. Prof. Dr. AbduiTahman Partosentono 
8. K.H. YusufHasyim 
9. Prof. Dr. A. Syafi'i Ma'arif 
10. K.H. Hasyim Muzadi 
11. Prof. Dr. Djadja Saefullah 
12. Drs. H.A. Chalid Mawardi 
13. Prof. Dr. Hasan Muarif Ambari 
14. Dra. Hj. Tutty Alawiyah, AS 
15. Dra. Hj. Surya ti Th a her 
16. Letjen Anwar Anas 
17. K.H. Afandi Ridwan 
18. K.H. Abdullah Faqih 
19. K.H. Habib Adnan 
20. K.H. Syafi'i Hadzami 
21. K.H. Abd. Rahman Nawi 
12. Prof. Dr. Nurcholis Madjid 
23. K.H. MuchtarNatsir 
24. Dra. Hj. Asmah Syahroni 
25. Dra. Hj. Elida Djasman 
26. Drs. H. Irsyad Djuwaeli 
27. H.M. Soedjono 
28. Drs. H.M. Kafrawi Ridwan 
29. Prof. Drs. H. Aswadi Syukur, Le. 
30. H. Ahmad Tirtosudiro 
31. K.H. Ors. Siddiq Amin 
32. K.H. Abdullah SYukri Zarkasyi, MA 
33. K.H. Muhammad Nur 
34. Drs. A. Mubarak 
35. Ors. H. Muslim Ibrahim 
J6. K.H. Mawardi Labay 
3 7. H. Azidin, SE 
38. HG. Yudo Paripuma 

Ketua 
Wakil Ketua 
Wakil Ketua 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Ang go ta 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 



39. H. Yunus Yahya 
40. K.H. Tb. Syarifuddin Falak 

Anggota 
Anggota 

Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 25 Rabi'ul Awai 1421 H 

07 Juni 2002 M 

DEWAN PIMPINAN 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KetuaUmum, Sekretaris U mum, 

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



Susunan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Periode 2000 - 2005 

Ke tu a 
\Vkl.Ketua 
Wkl.Ketua 
Sekretaris 
Wk.I. Sekretaris 
Anggota 

K.H. Ma'ruf Amin 
Prof. Dr. H.M. AMin Suma, MA, SH. 
DR. H.M. Anarlbrahim 
Drs. Hasanudin, M.Ag. 
Drs. H. Afifi Fauzi Abbas, MA. 
1. Prof. Dr. H. Agil Husein Almunawwar 
2. Drs. K.H. Hafiz Usman 
3. K.H. Irfan Zidni, MA 
4. Prof. Drs. H. Faturrahman Djamil, MA 
5. Hj. AisyahAmimni, SH. 
6. K.H. Masyhuri Syahid, MA 
7. Dr. H. Muslim Nasution 
8. Drs. H. NaharNahrowi 
9. PRof. K.H. Ali Musthafa Yaqub, MA 
10. Dra. Hj. Maria Ulfah, MA 
11. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA. 
12. Dr. K.H. A. MunifSuratmaputra, MA 
13. K.H. Tb. Hasan Basri 
14. Drs. H. Zafrullah Salim 
15. Drs. H. Asnawi Latief 
16. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA. 
17. H. Abd. Wahid Alwi, MA 
18. Dr. H.M. Masyhuri Na'im 
19. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA. 
20. Drs. K.H. Ghazalie Masroeri 
21. Drs. H. Ali Zardjas, SH. 
22. Drs. H.A. Fattah Wibisono, MA 
23. H. Mas'adi Sulthoni, MA 
24. Prof. Drs. H. Acep Djazuli 
25. Drs. H. Alizar Djas, SH. 



PEDOMAN DAN PROSEDUR PENETAPAN FATWA 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

MUQADDIMAH 

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah 
menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan 
dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. 
Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan 
tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. 

Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam di bumi Nusantara ini 
semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan 
keniscayaanjika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang 
tepat dari pandangan ajaran Islam. 

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada 
jawaban dan membiarkan umat dalam kebingunan tidak dapat dibenarkan, baik 
secara i'tiqadi maupun secara Syar'i. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut 
untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan 
kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan 
yangmerekahadapn Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses 
pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut 
sejalan den-san firman Allah SWT: 

"Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang tel ah Kami turunkan 
berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk setelah Kami 
meneranghannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka dilaknat Allah dan 
dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat" 
(QS. al-Baqarah [2]: 159). 



Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para 
ulama, zutama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh 
muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan 
penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan 
dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari 
masyarakatmaupun dari pemerintah. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya bila MUI --sesuai 
dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 lalu, senantiasa berupaya 
untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutamadalam memberikan 
solusi danjawaban keagamaan terhadap ~etiap permasalahan yang kiranya dapat 
rnemenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran 
keberagamaannya. 

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan 
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor : U-596/M UVX/l 997 tanggal 2 
Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang 
Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 
H./18 Januari 1986 M.) dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, 
kiranya Majelis Ulama Indonesia perlu segera mengeluarkan pedoman barn dan 
memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, 
mekanisme, dan sistem pemberianjawaban masalah keagamaan. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 

l. Majelis Ulama Indonesia ( disingkat MUI) adalah MUI Pu sat yang 
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. 

2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI 
Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten!Kota 
yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. 

3. Dewan Pimpinan adalah: 

a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Maj el is Ulama Indonesia. 

b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah 

4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia Daerah. 



5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan 
Dewan Pimpinan. 

6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan 
peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang 
akan difatwakan. 

7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah 
keagamaan dan berlaku untuk umum. 

8. Keputusan Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang 
telah setujui oleh anggota Komisi dalam rapat. 

9. Ijma' ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama. 

10. Qiyas ialah pemberlakukan hukum asal pada furu' disebabkan kesatuan 
(kesamaan) 'illat hukum. 

11. Istihsan ialah pemberlakukan maslahat juz'iyah ketika berhadapan dengan 
kaidah umum. 

12. Maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh nashsh 
syarti tertentu. 

DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA 

1. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma, dan qiyas. 

2. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. 

3. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang 
dinamakan "Komisi Fatwa". 

BAB III 
METODE PENETAPAN FATWA 

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapatpara imam 
mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama 
berikut dalil-dalilnya. 

2. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahiam al-qath'iyyat) hendaklah 
disampaikan sebagaimana adanya. 



3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka 

a. penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara 
pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam 'u wa al-tauf q; dan 

b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa 
didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan 
menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran. 

4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat huk:umnya di kalangan 
mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektit) 
melalui metode bayani, ta'lili ( qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al
zari'ah. 

5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum 
(mashalih 'ammah) dan maqashid al-syari'ah. 

BAB IV 
PROSEDUR RAPAT 

l. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap 
cukup memada' oleh pimpinan rapat. 

2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang 
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

3. Rapatdiadakanjika ada: 

a. Pennintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan 
dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya. 

b. Pennintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, 
atau MUI sendiri. 

c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul 
akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua 
Komisi, didampingi oleh Sekretari~hp/atau Wakil Sekretaris Komisi. 

5. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh 
salat seorang anggota Komisi yang disetujui. 



6. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat 
usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat 
danbahan keputusan fatwa Komisi. 

7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehenship serta 
memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetap
kan Keputusan Fatwa. 

8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan 
untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang 
bersangkutan. 

BABV 
FORMAT KEPUTUSAN FATWA 

1. Keputusan fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami ol 
masyarakat luas. 

2. Keputusan fatwa memnat: 

a. Judul dan nomor keputusan latwa, 

b. Konsideran yang terdiri atas: 

I) menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgens1 penetapan 
fatwa 

2) mengingat, memuat dasar-dasar hukum ( adillah al-ahkam), dan 

3) memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, pendapat paraula 
pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa. 

c. Diktum, memuat: 

I). substansi hukum yang difatwakan, dan 

2). rekomendasi dan/atau jalan keluar,jika dipandang perlu. 

d. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya ten tang keputusan fatwa. 

e. Lampiran-lampiran,jika dipandang perlu. 



3. Keputusan fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi. 

BABVI 
KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA 

I. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan 
secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah aqidah 
yangmenyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia. 

2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan 
seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia 
secaranasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga 
dapat meluaske daerah lain. 

3. Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama 
Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya. 

4. Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana 
dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan 
fatwayang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI. 

5. Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang 
menetapkan fatwa. 

6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum 
menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan 
konsulasi dengan MUI. 

BABVI 
PENUTUP 

I. Keputusan Fatwa di lingkungan MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan 
pada pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Surat Keptusan ini 
mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan. 

2. Jika terjadi perbedaan antara Keputusan Fatwa MUI dan Keputusan Fatwa 
MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan 
antarakedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik. 

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih 
lanjut oleh Dewan Pimpinan. 



4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuanbila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ke tu a, 

Ditetapkan di : JAKARTA 
Pada tanggal : 23 Muharram 1422 H 

12 April 2000 M 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 
KOMISI FATWA, 

Sekretaris, 

K.H. MARUF AMIN DRS. HASANUDIN, M.Ag 
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