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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

(MKI) mengenai tragedi MH 370 ini, terkesan ceroboh dan terburu-

buru. Hal ini dirasakan karena MKI menyandarkan informasi dan

data-data mengenai pesawat MH 370 ini hanya dari pihak pemerintah

yang terkesan terburu-buru dalam membuat keputusan mengenai MH

370 ini.

2. Metode isṭinbāṭ yang digunakan oleh MKI dalam menetapkan fatwa

mengenai tragedi MH 370 ini adalah metode isṭinbāṭ dengan pola

istiṣlāḥi , di mana MKI menyandarkan putusan mereka dengan melihat

konsep menjaga kemaṣlaḥatan, menghilangkan kemudharatan, dan

bersandarkan kepada lima prinsip maqāsid syar’iyyah, serta

menggunakan kaidah istiṣḥāb. Akan tetapi, karena tidak didukung

oleh data yang akurat, maka hasil fatwa ini pun tidak akurat.

B. Saran

1. Seharusnya, MKI, sebagai badan yang bertanggungjawab mengurus

hal ehwal agama Islam di Malaysia, tidak ceroboh dalam membuat

apa-apa keputusan apapun, apalagi mengenai sesuatu yang melibatkan
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hukum seperti putusan fatwa mengenai tragedi MH 370 ini.

Setidaknya, MKI harus mengkaji dengan lebih mendalam mengenai

fakta-fakta yang berkaitan dengan tragedi pesawat MH 370 ini, bukan

hanya mengandalkan atau bersandarkan kepada data dan informasi

dari pemerintah semata.

2. Adalah perlu jika fatwa ini dikaji semula oleh MKI, karena didapati ia

terlalu ceroboh, ditambah dengan sikap MKI yang hanya

menyandarkan data kepada apa yang dikeluarkan oleh pemerintah

seperti data mengenai pesawat penerbangan MH 370 ini yang

dikatakan berakhir di lautan Hindia, yang dikeluarkan dalam waktu 16

hari dari tanggal kehilangannya. Hingga ke hari ini, tidak ada

sebarang penemuan puing pesawat maupun mayat korban yang

ditemukan walaupun seringkali data dari satelit mendakwa menemui

beberapa objek yang diduga puing pesawat.

3. Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI)

yang bertindak sebagai badan yang mengurus soal agama Islam di

Malaysia, seharusnya dibiarkan bebas dan tidak ada campur tangan

dari pemerintah karena hal itu (membiarkan institusi agama bebas)

lebih baik dalam memastikan setiap putusan mengenai perkara agama

itu murni disandarkan kepada apa yang dikehendaki agama, bukan

disandarkan kepada apa yang dikehendaki oleh siapa yang berkuasa.


