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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan penganalisaan mengenai telaah terhadap

fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang bank air susu ibu dan konsekwensinya terhadap

larangan perkawinan karena sepersusuan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

berikut:

1. Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu (ASI)

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa Allah menjadikan landasan

mahram adalah sifat ibu yang menyusui, sebagaimana yang di nyatakan dalam

firman Allah “ ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan

sepersusuan” (an-Nisa’:23) sifat ibu yang dinyatakan dalam ayat al-Quran ini

tidak tercipta hanya dengan mengambil susunya sehingga benar-benar

mendapatkan kasih sayang keibuannya dan merasakan keberadaan anak itu

sebagai anaknya, sehingga dari status keibuan ini muncul persaudaraan

sepersusuan. Ibu yang menyusuinya sebagai pangkal dan lainnya ikut kepadanya.

Adapun sifat susuan yang mengharamkan adalah apabila bayi itu menyusui dari

puting susu ibu yang menyusuinya. Sedangkan apabila seseorang meminum susu

seorang wanita melalui bejana atau memerahkannya ke mulutnya, atau

mencampurkannya dengan roti atau makana, atau dituangkan ke mulutnya atau

hidung atau telinganya atau “dicekokin”, maka itu semua tidak berdampak

mengharamkan, sekalipun susu itu menjadi minumannya sepanjang hidupnya.
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2. Metode Istinbath Hukum Yusuf al-Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu

(ASI)

Adapun metode istinbath hukum yang dipakai Yusuf al-Qardhawi tentang

Bank Air Susu Ibu ini adalah metode yang moderat dan adil. Antara tidak

berlebihan dan tidak lalai serta tidak berfikiran sempit.

3. Konsekwensi Terhadap larangan Perkawinan Karena Sepersusuan Menurut

Yusuf al-Qardhawi

landasan bagi haramnya pernikahan antara anak susu (bayi) dengan ibu

susunya atau antara sesama saudara sepersusuannya adalah karena “keibuan

yang menyusukan” (Al-ummah Al-murdhi’ah), keibuan yang menyusukan itu

terbentuk bukan karena diambil air susunya, tetapi karena diisap puting

susunya dan si bayi selalu ingin lekat padanya sehingga menimbulkan kasih

sayang ibu dan ketergantungan bayi. Atas dasar itu maka penyusuan bayi

melalui Bank Air Susu Ibu diperbolehkan dan tidak menyebabkan haramnya

pernikahan. Karena air susu yang diberikan oleh Bank Air Susu Ibu tidak

dilakukan dengan cara mengisap puting susu si Ibu, tetapi air susu di

tuangkan ke kerongkongan si bayi melalui tabung/botol yang oleh fuqaha

disebut “Al-wajur”.

B. Saran-saran

Demikianlah penelitian tentang Telaah Terhadap Fatwa Yusuf al-

Qardhawi tentang Bank Air Susu Ibu dan Konsekwensinya Terhadap Larangan

Perkawinan Karena Sepersusuan. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan

yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis berharap kiranya kepada
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pemerhati keagamaan, terutama rekan-rekan sejawad, bisa memberikan masukann

yang bersifat konstruktif untuk lebih sempurnanya penelitian ini.

Penulis juga berharap kepada kita semua, kiranya bisa menjadikan

pemikiran Yusuf al-Qardhawi sebagai salah satu sumber dalam meneliti dan

mempelajari persoalan keislaman. Apalagi ketika hendak memberikan fatwa

kepada orang yang meminta fatwa, agar fatwa yang diberikan tepat sasaran dan

sesuai dengan keinginan syariat.

Mudah-mudahan kajian ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita bersama,

amin.


