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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji dalam Islam merupakan salah satu ibadah pokok yang diwajibkan

bagi setiap muslim yang sudah mampu wajib menunaikannya satu kali seumur

hidup, yang telah Allah tetapkan ketentuan dan petunjuknya1. Secara lughawi,

haji berarti ziarah atau mengunjungi2. Menurut istilah haji adalah pergi ke Mekah

dengan sengaja untuk melaksanakan ibadah thawaf, sa’i, wukuf di Arafah dan

amalan-amalan ibadah haji lainnya karena memenuhi panggilan Allah SWT dan

mengharapkan ridha-Nya.etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti

qashd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja3. Dalam istilah syara', haji

didefenisikan sebagai :

Satu bentuk peribadatan menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu
untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu, yang dimaksud
dengan temat-tempat tertentu, selain Ka'bah dan Mas'a (tempat sa'i), juga
Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dan yang dimaksud dengan waktu tertentu
ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama
bulan Dzulhijjah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf,
mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain.4

1 Yusuf al-Qardhawi, Ibadah Dalam Islam, (Jakarta : Akbar, 2005), h. 377.

2 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990),
h. 97.

3 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), jilid 3, h. 1.

4 Abd al-Rahman al-Jazairi, al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, (Mesir : Maktabah al-
Tijariyah, 1999), Juz IV, h. 44.
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Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran : 96-97

ةَ ُمبَاَرًكا َوھًُدى لِْلَعالَِمیَن  َل بَْیٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّ إِنَّ أَوَّ
)96( ِ َّ ِ فِیِھ آَیَاٌت بَیِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِھیَم َوَمْن َدَخلَھُ َكاَن آَِمنًا َو

فََر فَإِنَّ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْیِھ َسبِیًال َوَمْن كَ 
َ َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِمیَن  )97(هللاَّ

Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat
beribadah) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah), yang
diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat
tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Siapa
memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan Haji
adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup
melakukan perjalanan ke Baitullah. Siapa mengingkari (kewajiban haji),
maka sesungguhnya, Allah Maha Kaya dari semesta alam5.

Arab Saudi sebagai negara tempat berlangsungnya ibadah haji memiliki

peran dalam menjaga kesehatan jama’ah untuk melaksanakan ibadah haji.

Diantaranya melindungi jama’ah haji dari penyakit meningitis, sehingga mereka

mewajibkan para jama’ah haji yang ingin ke negara Arab Saudi melakukan

vaksinasi meningitis sebagai syarat untuk mendapatkan visa6.

Vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu vaccine dan bahasa latin yaitu

vaccinum, yang artinya suspensi bibit penyakit yang hidup, tetapi telah

5 Tim Penterjemah Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, (Semarang: CV. Toha
Putra, 1989), h. 62.

6 Nota Diplomatik Kedubes Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta No 211/ 94/71/577 tanggal 1
Juni 2006 yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri tanggal 7 Juni 2006.
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dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan7. Sedangkan

meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meninges, yaitu membrane atau

selaput yang melapisi otak dan syaraf tunjang8. Meningitis dapat disebabkan

berbagai organisme seperti virus, bakteri, ataupun jamur yang menyebar masuk

ke dalam darah dan berpindah ke dalam cairan otak9.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka para calon jama’ah haji dan umrah

diwajibkan untuk dilakukan vaksinasi meningitis. Sesuai dengan Keputusan

Fatwa Mejelis Uluma Indonesia (MUI) Nomor 6 Tahun 2010 yang

mengharuskan suntik meningitis bagi semua jama’ah haji dan umrah yang akan

masuk ke Arab Saudi10. Bahwa pada saat ini sudah ada beberapa vaksin yang

diproduksi yaitu vaksin Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium

(vaksin haram), vaksin Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i (vaksin halal), dan

vaksin Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd (vaksin halal). Serta

tidak membolehkan lagi vaksin Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-

Belgium untuk digunakan oleh jama’ah haji, karena telah ditemukannya vaksin

yang halal.

Namun satu tahun sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga

telah mengeluarkan fatwa Nomor 5 Tahun 2009 tentang vaksinasi meningitis

7 M. Ahmad Ramali, Kamus Kedokteran,(Jakarta : Djambatan, 2005), h. 374.

8 J.B. Suharjo B. Cahyono, Vaksinasi, (Yogyakarta : Kanisius, 2010), h. 140.

9 Ibid., h. 18.

10 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta :
Erlangga, 2011), h. 786.
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bagi jama’ah haji. Dimana selama itu vaksin yang digunakan adalah vaksinasi

meningitis Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgia (vaksin haram),

yang dalam proses pembuatannya menggunakan enzim dari pankreas babi dan

gliserol dari lemak babi dan sampai saat itu belum ditemukan vaksin meningitis

lain. Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa

memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut dengan alasan mendesak (al-

hajah) dan darurat11.

Sementara jelas dalam Al-qur’an dijelaskan bahwa babi adalah haram

sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 173 :

َم َولَْحَم اْلِخْنِزیِر َوَما أُِھلَّ بِِھ لَِغْیِر  َم َعلَْیُكُم اْلَمْیتَةَ َوالدَّ إِنََّما َحرَّ
ِ فََمِن اْضطُرَّ َغْیَر بَاٍغ َوالَ َعاٍد فَالَ إِْثَم  َ َغفُوٌر هللاَّ َعلَْیِھ إِنَّ هللاَّ

َرِحیمٌ 
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,
daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain
Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang
ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak
ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (QS. al-Baqarah : 173).12

Dan dari beberapa hadist juga sudah menjelaskan tentang keharaman

berobat dengan menggunakan unsur yang haram sebagai mana dalam hadist

berikut :

11 Ibid., h. 724.

12 Tim Penterjemah Departemen Agama RI, op. cit., h. 26.
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ْرَداِء  ْرَداِء َعْن أَبِي الدَّ َعْن أَبِي ِعْمَراَن اْألَْنَصاِريِّ َعْن أُمِّ الدَّ
اَء  َ أَْنَزَل الدَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إِنَّ هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ

َواَء َوَجَعَل لُِكلِّ  َداٍء َدَواًء فَتََداَوْوا َوالَ تََداَوْوا بَِحَرامٍ َوالدَّ
Dari Abu Darda, ia berkata, ”Rasulullah SAW., telah bersabda,
”Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan
bagi setiap penyakit obatnya. Maka berobatlah dan janganlah berobat
dengan yang haram.” (HR. Abu Daud, al-Baihaqi).13

Dengan perubahan penetapan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) tentang vaksinasi meningitis bagi jama’ah haji yang dalam rentang

waktunya itu begitu singkat, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti serta

mengangkat permasalahan ini dengan kajian karya ilmiah dengan judul :

“ANALISA KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

(MUI) TENTANG VAKSINASI MENINGITIS BAGI JAMA’AH HAJI.”

Penelaahan tentang analisa keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) tentang vaksinasi meningitis bagi jama’ah haji dirasakan penting, karena

di samping belum banyaknya tulisan-tulisan yang berkembang dan berkaitan

dengan hal tersebut, juga karena vaksinasi meningitis diwajibkan oleh negara

Arab Saudi dan karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi payung

hukumnya untuk memperbolehkan menggunakan vaksin meningitis. Yang dalam

pembuatannya menggunakan sesuatu yang haram, tetapi di bolehkan karena

sesuatu yang mendesak (al-hajah) dan darurat, sedangkan dalam selang waktu

13 Abu Daud al-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Semarang : CV. Toha Putra, 2003), Juz VII, h.
370.
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satu tahun MUI sudah menemukan vaksin yang halal dan menetapkan suatu

keputusan fatwa.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada analisa

keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vaksinasi meningitis

bagi jama’ah haji saja, terutama metode mengeluarkan fatwa tentang vaksin

meningitis, selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Dari latar  belakang  masalah  tersebut  dapat  dikemukakan  beberapa

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya keputusan fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI) tentang vaksinasi meningitis bagi jama’ah haji ?

2. Bagaimana metode istinbath Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam

mengeluarkan keputusaan fatwa tentang vaksinasi meningitis bagi jama’ah

haji ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui latar belakang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

tentang vaksinasi meningitis bagi jama’ah haji Indonesia.

b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum  yang  digunakan Majelis

Ulama Indonesia (MUI) tentang vaksinasi meningitis bagi jama’ah haji

Indonesia.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang latar belakang keputusan fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vaksinasi meningitis bagi

jama’ah haji.

b. Untuk mandapatkan pengetahuan tentang bagaimana metode istinbath

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan keputusan fatwa

tentang vaksinasi meningitis bagi jama’ah haji.

c. Untuk memenuhi syarat penyelesaian studi S.1 di Fakultas Syari’ah dan

Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Review Studi Terdahulu

Dari peneliti yang membahas tentang keputusan-keputusan fatwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) adalah Muhammad Hidayat dalam judul penelitiannya

Analisa Terhadap Perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang

Hukum Vasektomi dan Tubektomi. Menurutnya, bahwa yang dibolehkan proses

dalam KB sesuai syariat adalah tanzhim an-nasl (mengatur atau menjarangkan

keturunan) sedangkan metode tahdid an-nasl (membatasi atau meniadakan

keturunan) dilarang oleh agama seperti metode kontrasepsi vasektomi dan

tubektomi. Karena rekanalisasi (operasi penyambungan kembali) belum tentu
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menjamin kesembuhan kembali secara normal. Itulah keputusan fatwa MUI

dalam mengharamkan vasektomi dan tubektomi14.

Menurut Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul Konsep Ijtihad

Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam. MUI bertugas

melakukan pengkajian serta menentukan hukum bagi persoalan yang diajukan

kepadanya atau yang dianggapnya perlu dikaji serta ditetapkan hukumnya, yang

diantaranya dirumuskan dalam bentuk fatwa. Ijtihad tersebut dilakukan secara

kelembagaan, yang anggotanya terdiri atas para ulama serta mengikutsertakan

para ahli dalam lapangan-lapangan yang diperlukan. Oleh sebab itu, tidaklah

salah disimpulkan bahwa MUI, secara kelembagaan dinilai sebagai mujitahid.

Karena yang dicari dalam berijtihad adalah menentukan hukum agama, maka

kerja ijtihad mencerminkan aktivitas intelektual yang senantiasa terikat kepada

kaidah-kaidah keagaman, bukanlah berpikir tanpa kendali15.

Dan sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang

analisa keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vaksinasi

meningitis bagi jama’ah haji berdasarkan fatwa itulah, dilakukan penelitian

tersebut.

14 Muhammad Hidayat, “Analisa Terhadap Perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Tentang Hukum Vasektomi dan Tubektomi”, skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah
(Pekanbaru: Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 69.

15 Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum
Islam, (Pekanbaru : Fajar Harapan, 1994), h. 338.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan

(library research). Yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan

dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-buku, kitab-

kitab, maupun informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup

pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan

sebagai berikut :

a. Sumber primer yang diambil dalam himpunan fatwa MUI sejak 1975, fatwa-

fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta website resmi Majelis Ulama

Indonesia (http://www.mui.or.id).

b. Sumber skunder yang diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan

judul penelitian yaitu: Konseb Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam

Pengembangan Hukum Islam karangan Helmi Karim, Ringkasan Shahih

Muslim karangan M. Nashiruddin al-Albani, Fiqh  Lima Madzhab karangan

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Islam wa Adillatuhu karangan Wahab

al-Zuhaili, Fikih Kedokteran karangan M. Nu’aim Yasin, Fikih Kesehatan

karangan Ahsin W. Alhafidz, Imunisasi dan Vaksinasi karangan Atikah

Proverawati dan Citra Setyo Dwi Andini, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih

karangan Abdul Mujib, Kidah-kaidah Ushuliayah dan Fiqhiyah karangan
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Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Fikih karangan A. Djazuli, Halal dan

Haram dalam Islam Karangan Muhammad Yusuf Qardhawi.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur

yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca dan dianalisis

sesuai dengan kebutuhan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya

masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis.

4. Tehnik Analisis Data

Dengan menggunakan strukturalisme genetika yaitu merupakan suatu

teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap teori strukturalisme. Strukturalisme

meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya yaitu

manusia. Pemahaman yang maksimal akan tercapai manakalah sisi historis suatu

karya dapat diketahui. Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan

tehnik :

a. Deduktif yakni pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa, yang

akhirnya diperoleh kesimpulan secara khusus16.

b. Kaidah-kaidah ushuliyah yaitu yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (takhrij

al-ahkam) dari sumbernya, Al-Qur’an dan/atau Al-Hadis.

c. Kaidah-kaidah fiqhiyah yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari

materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-

kasus baruyang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash.

16 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian ( Suatu Pengantar Dan Penerapan),
(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 23.
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G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut. Bab I

merupakan pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, batasan dan rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika

penelitian. Adapu yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan hukum islam

secara umum dan diskusi tentang analisa keputusan fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI) tentang vaksinasi bagi jama’ah haji.

Bab II memberikan tinjauan umum tentang Majelis Ulama Indonesia

(MUI) yang meliputi : Sejarah, Visi Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI),

Program dan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Metode Istimbat

Hukum. Sebagaimana yang dibicarakan dalam bab I tentang vaksinasi meningitis

bagi jama’ah haji. Vaksinasi meningitis ini dibicarakan dalam bab III.

Bab III mengungkapkan secara umum tentang sejarah, pengertian, dan

jenis-jenis vaksin, menjelaskan vaksin meningitis : pengertian, jenis dan

kandungannya, penggunaan vaksin meningitis bagi jama’ah haji Indonesia.

Bab IV membicarakan bagaimana analisa keputusan fatwa Majelis Ulama

Indonesia tentang vaksinasi meningitis bagi jama’ah haji. Hal ini berkaitan

dengan latar belakang lahirnya keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

tentang vaksinasi meningitis bagi Jama’ah Haji.
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Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab

sebelumnyadisertai dengan beberapa saran. Selanjutnya diikuti oleh daftar

kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa

lampiran.


