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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 8 Maret 2014, dunia dikejutkan dengan berita kehilangan

pesawat MH 370 milik syarikat penerbangan Malaysia Airlines (MAS) yang

dilaporkan hilang dari radar pada jam 2.40 pagi (waktu setempat) sewaktu dalam

perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing, Tiongkok. Pesawat yang membawa 227

penumpang dan 12 awak pesawat, berlepas landas dari Bandara Internasional

Kuala Lumpur (KLIA) pada jam 12.41 pagi (waktu setempat)1.

Di antara 239 penumpang dan awak pesawat MH 370 ini, terdapat 38 rakyat

Malaysia dan 11 rakyat Indonesia2, di mana diperkirakan 19 orang dari mereka

adalah beragama Islam. Usaha mencari dan menyelamatkan pesawat MH 370 ini

dilakukan setelah pesawat dilaporkan hilang dari radar. Operasi pencarian dan

penyelamatan (SAR3) pesawat MH 370 ini dibantu oleh 14 negara pada awalnya,

kemudian meningkat menjadi 25 negara yang turut memberikan kerjasama dalam

operasi SAR, yang antara lain adalah Vietnam, Indonesia, Thailand dan lain-lain4.

Pada tanggal 24 Maret 2014, yaitu setelah 16 hari operasi SAR dilakukan,

Perdana Menteri Malaysia, Datoʹ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak

1 Malaysia Airlines, Media Statement and Information on Flight MH 370, diakses pada 4
Mei 2014 dari http://www.malaysiaairlines.com/my/en/site/mh370.html.

2 Ibid.
3 S.A.R adalah singkatan dari search and rescue, yang bermaksud mencari dan

menyelamat.
4 Kenyataan Akhbar Rasmi (Pernyataan Pers) oleh Menteri Pertahanan dan Menteri

Transportasi sementara Malaysia, pada 16 Maret 2014, jam 5.30 pm waktu Malaysia.
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mengumumkan bahwa pesawat MH 370 ini disahkan berakhir di lautan Hindia5.

Pada tanggal 25 Maret 2014 pula, Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan

Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) telah mengeluarkan fatwa bahwa

semua korban MH 370 yang berjumlah 239 orang, dikategorikan sebagai mafqūd

yang diduga kuat telah tewas. MKI mengeluarkan fatwa tersebut setelah melihat

usaha-usaha pencarian dan penyelamatan MH 370 telah dilakukan bersungguh-

sungguh, dengan dibantu oleh alat berteknologi tinggi6.

Dari kenyataan di atas, didapati bahwa korban dalam tragedi MH 370 ini

ditetapkan sebagai mafqūd yang diduga kuat telah mati oleh para mufti dari Majlis

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI). Fatwa ini menjadi

menarik bila dihubungkan dengan pandangan banyak ulama tentang mafqūd.

Yusuf ‘Aṭā Muhammad Ḥalwi di dalam kitabnya Ahkām al-Mafqūd fi

asy-Syarīʽah al-Islāmiyyah, menuliskan bahwa, mafqūd menurut Ḥanafiyah

adalah seseorang yang ghaib yang tidak diketahui apakah masih hidup atau telah

mati. Adapun menurut Mālikiyah, mafqūd adalah seseorang yang terputus

khabarnya, dan dari sisi Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah, mafqūd adalah seseorang

yang terputus khabarnya dan tidak diketahui keadaannya di dalam perjalanannya7.

Menurut Wahbah az-Zuḥaili pula, mafqūd adalah seseorang yang hilang

dari negaranya dalam tempo yang lama hingga terputus berita mengenainya dan

tidak diketahui mengenainya dan tidak diketahui juga apakah dia masih hidup

5 Sidang Media khas (Konferensi Pers) di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA)
pada 24 Maret 2014. Lihat juga Kenyataan Akhbar Rasmi (Konferensi Pers) mengenai MH 370
yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri Malaysia di https:/www.pmo.gov.my.

6 E-Fatwa Portal Rasmi Fatwa Malaysia, Tragedi MH 370, diakses pada tanggal 4 Mei
2014 dari www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/tragedi-mh370.

7 Yusuf ‘Aṭā Muhammad Ḥalwi, Ahkām al-Mafqūd fi asy-Syarīʽah al-Islāmiyyah
(Palestina: Universitas Negeri An-Najah, 2003), h. 15 -18.
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atau pun telah mati8.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, tampak bahwa para ulama senada dalam

mendefenisikan mafqūd, yaitu seseorang yang tidak bisa dikatakan hidup, juga

tidak bisa dikatakan mati karena tidak ada satu kabar pun yang bisa dijadikan

sandaran untuk menyatakan mafqūd ini apakah dia masih hidup atau telah mati.

Para ulama berbeda pendapat di dalam menanggapi permasalahan mafqūd

ini, karena ia tidak dibahas di dalam al-Qur`ān maupun ḥadiṡ. Permasalahan

mafqūd ini muncul pertama kalinya di zaman Khalifah ʽUmar al-Khaṭṭāb, di

mana ʽUmar melakukan ijtiḥād dengan memfasakhkan pernikahan seorang wanita

yang kehilangan suami (mafqūd) setelah 4 tahun berlalu, kemudian mengarahkan

wanita itu untuk berʽiddah selama 4 bulan 10 hari. ’Uṡmān ibn ’Affān juga

melakukan kebijakan yang sama seperti yang dilakukan oleh ’Umar dalam

persoalan mafqūd ini9.

Imam Syāfiʽi berpendapat bahwa, orang yang mafqūd dianggap hidup

hinggaadanya keyakinan bahwa ia telah mati10. Yusuf ‘Aṭā Muhammad Ḥalwi

menyatakan bahwa, dalam menentukan kapankah mafqūd bisa dihukumkan telah

mati, para ulama Syāfiʽiyyah mempunyai beragam pendapat. Ada yang

mengatakan 70 tahun, ada pula yang mengatakan 80 tahun, 90 tahun dan ada yang

mengatakan 100 tahun, baru bisa mafqūd itu dinyatakan mati11.

8 Wahbah az-Zuḥaili, Al-Fiqhul Islām wa Adillatuh, juzuk yang kelima, (percetakan
Darul Fikri: Damsyik, Syria, tahun 1985), cet. kedua, h. 784.

9 Muhammad bin Idris asy-Syāfiʽi, Al-`Umm, (Manṣūrah: Dār al-Wafā̍ , 2001), Cet. Ke-1,
jilid 5, h. 153-154. Lihat juga Yusf Aṭā Muhammad Ḥalwi, op.cit., h. 39.

10 Muhammad bin Idris asy-Syāfiʽi, Al-`Umm, (Manṣūrah: Dār al -Wafāˈ, 2001), Cet. Ke-
1, jilid 6, h. 608. Lihat juga Musṭafa al-Khinni, Aṡar al-Ikhtilaf fi al-Qawā’id al-Uṣūliyyah fi
Ikhtilāf al-Fuqahā’, (Beirut, Mua’ssasah ar-Risālah, 1982), h. 548.

11 Yusuf ‘Aṭā Muhammad Ḥalwi, op.cit., h. 35.
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Pendapat ulama Syāfiʽiyyah hampir sama dengan pendapat Imam Abu

Ḥanīfah. Beliau berpendapat, seperti yang dikutip oleh Yusuf ʽAṭā Muhammad

Ḥalwi, hakim boleh menghukumkan mafqūd sebagai mati, apabila telah

sempurna seratus tahun dari tanggal dia (mafqūd) dilahirkan12.

Wahbah az-Zuḥaili pula berpendapat bahwa seseorang yang mafqūd

dinyatakan sebagai hidup. Dia juga menuliskan pendapat Imam Mālik dan Imam

Aḥmad mengenai mafqūd, di mana setelah 4 tahun, hakim hendaklah memisahkan

antara si mafqūd dengan isterinya, dan ʽiddah bagi isteri dihitung ʽiddah orang

mati, karena itulah yang dilakukan oleh ʽUmar al-Khaṭṭāb r.a dalam menghadapi

kasus mafqūd ini13.

Jika dilihat dari pembahasan di atas, untuk menetapkan orang yang mafqūd

sebagai telah mati, para fuqahā’ memberikan suatu tempo yang cukup panjang

sebelum bisa mafqūd dinyatakan mati oleh hakim. Adapun mengenai fatwa yang

dikeluarkan oleh Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

(MKI) ini, hanya dalam waktu 17 hari dari tanggal kehilangan pesawat MH 370

ini, para korban MH 370 ini dinyatakan sebagai mafqūd yang boleh dianggap

telah mati. Hal ini sama sekali berbeda dengan pendapat-pendapat yang

dikemukakan di atas, terutamanya pendapat Imam Syāfiʽi, yang mazhabnya

menjadi mazhab resmi di Malaysia. Ketimpangan ini makin dirasakan bila

mengingat berdasarkan istiṣḥāb 14, seharusnya mafqūd dianggap hidup.

12 Ibid., h. 30.
13 Wahbah al-Zuḥaili, loc.cit.
14 Istiṣḥāb bermaksud mengukuhkan suatu penetapan yang pernah ditetapkan sebelumnya

dan meniadakan apa yang tiada sebelumnya. Imam Syāfiʽi menggunakan istiṣḥāb sebagai salah
satu metode ijtihādnya dalam menetapkan sesuatu hukum, seperti persoalan mafqūd ini. Lihat
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), jilid 2, h. 364-370. Lihat juga
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Bertolak dari permasalahan di atas, maka dilakukanlah penelitian dengan

judul “ ANALISA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL

UGAMA ISLAM MALAYSIA (MKI) MENGENAI TRAGEDI MH 370”.

Penelitian tentang putusan fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal

Ugama Islam Malaysia (MKI) mengenai tragedi MH 370 ini dirasakan perlu

karena putusan fatwa yang dikeluarkan MKI ini terlihat jauh berbeda dengan

pendapat para fuqahā’ dan ia menimbulkan banyak keraguan di dalam

masyarakat, khususnya keluarga korban MH 370. Setelah putusan fatwa

dikeluarkan oleh MKI, didapati masih ada keluarga yang percaya bahwa korban

MH 370 masih hidup15. Apalagi hingga di saat penulisan ini dibuat, mayat korban

maupun puing-puing pesawat MH 370 masih belum ditemui.

B. B

atasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan maksud dan tujuan

penelitian, maka penelitian ini hanya akan tertumpu kepada putusan fatwa Majlis

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) mengenai tragedi

MH 370. Adapun selain hal-hal tersebut, tidak akan dibahas di dalam penelitian

ini.

Musṭafa al-Khinni, loc.cit.
15 Rohmatin Bonasir, ʽʽKeluarga MH 370 Minta Pencarian Terus Dilanjutkan”, artikel

diakses pada 10 Juni 2014 dari situs www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/04/140408_Malaysia_
mh370_pesawat_pencarian.shtml. Lihat juga Utusan Online, ʽʽIbu Seorang Anak Penumpang MH
370 Yakin Anaknya Selamat”, artikel diakses pada 10 Juni 2014 dari situs www.utusan.com. my/
utusan/Dalam_ Negeri/ 20140330/dn_24/Ibu-seorang-penumpang-MH370-yakin-anaknya-selamat.



6

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian

sebagai berikut :

1. Bagaimana fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam

Malaysia (MKI) mengenai tragedi MH 370?

2. Bagaimana metode istinbāṭ hukum yang dilakukan oleh Majlis

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) mengenai

tragedi MH 370?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang fatwa Majlis Kebangsaan

Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) mengenai tragedi MH

370.

2. Untuk mengetahui metode istinbāṭ hukum yang dilakukan Majlis

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) mengenai

fatwa tragedi MH 370.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai fatwa Majlis

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) tentang

tragedi MH 370.

2. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai metode istinbāṭ hukum fatwa

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI)
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tentang tragedi MH 370.

E. Review Studi Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan pokok permasalahan dengan

penulisan-penulisan terdahulu, maka dilakukanlah beberapa review terhadap

penulisan yang menyangkut permasalahan mafqūd dan MH 370.

Flight MH 370-The Mystery, tulisan Nigel Cawthorne, adalah sebuah buku

yang membicarakan soal MH 370 dari sudut kerancuan maklumat-maklumat

mengenai MH 370, juga membahas tentang beberapa teori yang dipatokkan

dengan bukti-bukti yang diperolehinya. Buku ini diterbitkan pada bulan April

201416. Selanjutnya buku Chapters on Marriage and Divorce, Responses of Ibn

Ḥanbal and Ibn Rāhwayh, yaitu buku yang mengandung kompilasi-kompilasi

pendapat Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal dan pendapat Ibn Rāhwayh terhadap

permasalahan fiqh, ada disinggung mengenai mafqūd, yang menyentuh persoalan

bagaimana status pernikahan bagi orang mafqūd. Kompilasi ini diterjemahkan ke

dalam Bahasa Inggris oleh Susan A. Spectorsky17.

Di dalam buku The Islamic Law of Succession karangan A. Hussain, juga

dibahas mengenai mafqūd. Pembahasan ini tertumpu pada permasalahan

pembagian harta warisan yang melibatkan orang hilang (mafqūd)18. Berbeda

dengan buku Judaism and Islam Boundaries, Communication, and Interaction,

karangan William M. Brinner, yang membahas perbedaan hukum-hukum seputar

16 Nigel Cawthorne, Flight MH 370, The Mystery, (London: John Blake Publishing Ltd,
2014).

17 Spectorsky, Susan A, Chapters on Marriage and Divorce, Responses of Ibn Ḥanbal
and Ibn Rāhwayh, (Texas: Universy of Texas Press, 1993), h. 76-79.

18 A. Hussain, The Islamic Law Of Succession, (Riyadh: Darussalam, 2005), h. 325-328.
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mafqūd antara undang-undang Islam dan undang-undang Yahudi19.

Di dalam Ahkām al-Mafqūd fi asy-Syarīʽah al-Islāmiyyah, tulisan Yusuf

‘Aṭā Muhammad Ḥalwi, ada dibahas dengan rinci mengenai mafqūd, mulai dari

pendefenisian mafqūd hingga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama terhadap

hal-hal yang bersangkutan dengan mafqūd seperti perceraian, pembagian harta

warisan dan lain-lain. Pembahasan yang sedemikian juga dapat dilihat dalam Aṡar

al-Ikhtilaf  fi al-Qawāʽid al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā’ tulisan Musṭafa al-

Khinni.

Dari review terhadap beberapa penulisan seperti yang dinyatakan, sepanjang

pengetahuan penulis, belum ditemukan penelitian yang mempunyai pokok

permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian hukum

normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari

berbagai aspek menggunakan kaidah (library research), yaitu serangkaian

kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka,

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian20.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat kepada putusan fatwa

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI)

19 William M. Brinner, Judaism and Islam Boundaries, Communication and Interaction,
(Boston: Koninklijke Brill NV, 2000), h. 257-268.

20 Mustika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004), h. 3.
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mengenai tragedi MH 370, mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab

fiqh dan Uṣūl al-Fiqh, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya

yang ada relevensi dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan penjelasan

dari permasalahan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus

(Case Approach) yaitu dengan mempelajari penerapan norma-norma atau

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum21 dan disiplin ilmu

Uṣūl al-Fiqh dalam menjelaskan putusan fatwa Majlis Kebangsaan Bagi

Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI)  mengenai tragedi MH 370.

2. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini

adalah data sekunder22 dan dapat dikelompokkan kepada:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif

berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan

penelitian yang dilakukan. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer

adalah putusan fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama

Islam Malaysia (MKI) mengenai tragedi MH 370.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan untuk

membantu menganalisis bahan hukum primer. Dalam penelitian ini,

Bahan hukum sekunder terdiri dari maklumat-maklumat mengenai

21 R.A Granita Ramadhani, Analisa Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling pada
Masa Krisis Kewangan, (Depok: Universitas Indonesia, 2009), h. 69.

22 Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpulan data. Lihat Tatang  M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-3, h. 133.
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tragedi MH 370 yang diperoleh melalui situs resmi Malaysia Airlines

(MAS) yaitu www.malaysiaairlines.com/my/en/site/mh370.html, situs

resmi Kantor Perdana Menteri Malaysia yaitu www.pmo.gov.my,

situs resmi Kementerian Transportasi Malaysia yaitu

www.mot.gov.my, situs resmi Departemen Penerbangan Awam

Malaysia yaitu www.dca.gov.my, dan lain-lain bahan yang ada

relevansi mengenai MH 370. Selain itu, kitab-kitab fiqh dan Uṣūl al -

Fiqh yang membahas mengenai mafqūd, seperti Ahkām al-Mafqūd fi

asy-Syarīʽah al-Islāmiyyah, karangan Yusuf ʽAṭā Muhammad Ḥalwi ,

Al-`Umm, karangan Imam Asy-Syāfi’ī, Syarḥ Fatḥul Qādīr karangan

Kamaluddin, Tuḥfatul Fuqahā’ karangan ‘Alaiddin As-Samarqindi,

Al-Mabsūṭ li-Syamsuddīn As-Sarkhasi karangan Muhammad bin Abi

Sahla As-Sarkhasi, Ḥāsyiyah ad-Dusūqi ‘ala Syarh al-Kābir karangan

Muhammad ‘Urfah ad-Dusuki, Rauḍatu at-Ṭālibīn wa-‘Umdatul

Muttaqīn karangan An-Nawawi, Al-Mughni al-Syarḥ al-Kabīr,

karangan Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Aṡar al-Ikhtilaf  fi al-Qawāʽid

al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā’, karangan Musṭafa al-Khinni, Al-

Fiqhul Islām wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuḥaili, dan

sumber-sumber lain yang menunjang dan relevan dengan penelitian

ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa Arab, kamus bahasa

Inggeris, ensiklopedi, dan sebagainya.
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3. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan

data yang dinamakan studi dokumentasi yaitu suatu metode yang

dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-

buku, catatan-catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian

skripsi ini23. Metode dokumen dalam penelitian ini amat penting, yaitu

sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya

dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau

hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

4. Metode Analisa Data

Adapun metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian

ini adalah metode analisis isi atau kajian isi (content analysis), di mana di

dalam penelitian ini, akan dilakukan suatu analisis dengan terperinci

terhadap objek kajian24, yaitu fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal

Ugama Islam Malaysia (MKI) mengenai tragedi MH 370. Metode ini

digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian

melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki25.

23 Mukti Fajar Nur Dewantara dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cet, Ke-1,  h. 160.

24 Anton Bekker dan A. Charris Zubedr, Metode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1990), h. 65.

25 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), Cet.
Ke-1, h. 49.
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G. Sistematika Penulisan

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

pertama adalah pendahuluan. Bab  ini mencakup latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, review studi

terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan

dalam bab ini adalah mengenai kronologi tragedi MH 370 secara ringkas, isi

fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI)

mengenai tragedi MH 370, serta tinjauan umum mengenai mafqūd dan juga

pendapat para ulama mengenai tenggang waktu untuk menyatakan mafqūd

sebagai mati.

Bab kedua berisi gambaran umum mengenai Majlis Kebangsaan Bagi Hal

Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) yang mencakup sejarah MKI, visi dan misi

MKI, tugas dan program kerja MKI, struktur kepengurusan MKI, dan metode

istinbāṭ yang digunakan oleh MKI dalam mengeluarkan sesuatu putusan fatwa.

Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai pesawat MH 370, yang merangkumi

sejarah berdirinya Malaysia Airlines, seterusnya pembahasan mengenai jenis

pesawatnya dan hal-hal yang bersangkutan, kemudian mengenai kronologi

tragedi MH 370 yang berlaku pada tanggal 8 Maret 2014, kemudian baru

mengenai siapa saja awak pesawat dan penumpang MH 370.

Seterusnya di dalam bab tiga, dibahas mengenai teori mafqūd, fatwa, dan

istiṣḥāb. Di dalam bab ini, ketiga teori ini akan dirincikan kepada pengertian,
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dasar hukum, bentuk-bentuk, serta lain-lain hal yang menyangkut pembahasan

ketiga teori ini.

Adapun pada bab keempat, ia berisi analisis putusan fatwa Majlis

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) mengenai tragedi

MH 370 yang berisi kajian mengenai metode istinbāṭ hukum putusan fatwa ini

dan seterusnya analisis-analisis terhadap metode istinbāṭ fatwa.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir, berisikan kesimpulan dari

penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang dirasakan perlu agar bisa

dijadikan pedoman bagi pihak yang terkait.


