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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Latar Belakang Berdirinya

Dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan,

pemerintah melihat bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di negara

ini, memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah menilai bahwa

suatu  program, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses

disokong oleh agama, atau sekurang-kurang ulama tidak menghalanginya. Ini

berarti bahwa kerja sama dengan ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah.

Untuk maksud tersebut, di zaman presiden Sukarno telah didirikan Majelis

Ulama yang kemudian disusul dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama

Daerah1.

Namun, wujud dari Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu

belum mempunyai pegangan dan cara kerja yang seragam, sampai akhirnya

atas prakarsa pemerintah Orde Baru diadakanlah suatu Musyawarah Nasional

Ulama yang terdiri atas utusan wakil-wakil ulama propinsi se-Indonesia di

Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975. Musyawarah inilah yang berhasil

secara bulat menyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)2.

Sejak Majelis Ulama Indonesi (MUI) berdiri pada tahun 1975 sampai

pada tahun 1990, lembaga ini telah menghasilkan fatwa sebanyak 49 buah

1Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Ḥukum
Islam, (Pekanbaru : Fajar Harapan, 1194), h. 9.

2Ibid., h. 10.
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yang mencakup berbagai bidang. Seperti masalah ibadah, aḥwal al-

syakhṣiyyah, keluarga berencana, masalah makanan dan minuman,

kebudayaan, hubungan antar agama, dan lain-lain3.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu

adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, adapula

yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat

yang menilainya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu dari

masyarakat sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat

terhadap konsep ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta ciri-ciri ḥukum

Islam yang dijadikan acuan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam

menghasilkan suatu fatwa. Oleh sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amat

perlu dilakukan4.

Sejak berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai akhir tahun

1990 lembaga ini telah banyak membahas soal-soal keagamaan dan

kemasyarakatan yang dalam bentuk fatwa mencapai jumlah 49 buah. Kalau

diadakan pengelompokan, fatwa yang dihasilkannya itu dapat klasifikasikan

kepada ibadat, seperti ṣalat, puasa, żakat dan ḥaji serta yang berkaitan dengan

itu dan bidang makanan dan minuman, serta bidang-bidang lainnya5.

Menurut ajaran Islam, ulama memegang posisi yang kuat, seperti

ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangan sejarah

Islam, kaum ulama memegang peranan yang amat besar. Sejak masa Nabi

3Ibid., h. 11.
4Ibid.
5Ibid., h. 101.
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Muhammad SAW masih hidup, para ulama sudah mulai mengembangkan

daya nalarnya dalam berijtihad6.

Peranan ulama pada masyarakat Indonesia baik pada masa penjajahan,

masa perjuangan merebut kemerdekaan atau masa-masa sesudah

kemerdekaan sampai sekarang tidak kurang pentingnya bila dibandingkan

dengan peranan para pemimpin lainnya bahkan kadang-kadang sangat

menentukan. Para ulama sangat besar pengaruhnya di masyarakat dan nasehat

mereka dicari oleh banyak orang7.

Di sisi lain, perlunya Majelis Ulama merupakan keinginan yang

terkandung di hati umat Islam dan bangsa Indonesia. Mereka merasa perlu

memiliki suatu wadah yang dapat menampung, menghimpun, dan

mempersatukan pendapat serta pemikiran para ulama8. Urgensinya ialah guna

memperkokoh kesatuan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan

partisipasinya secara nyata dalam menyukseskan pembangunan serta

ketahanan nasional negara Republik Indonesia.

Menteri Dalam Negeri menginstruksikan supaya di daerah-daerah

yang belum terbentuk Majelis Ulama supaya membentuknya secepat

mungkin. Pada bulan Mei 1975, di seluruh Daerah Tingkat I dan sebagai

Daerah Tingkat II sudah terbentuk, sedangkan di pusat dibentuk pula suatu

Panitia Persiapan Musyawarah Nasional yang diketahui oleh H. Kafrawi,

MA.Yang bertujuan menyiapkan materi kegiatan serta tema musyawarah9.

6Ibid., h. 72.
7Ibid., h. 73.
8Ibid., h. 75.
9Ibid., h. 81.
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2. Tugas dan Program Kerja Majelis Ulama Indonesia

Suatu hal yang cukup penting dipertanyakan ialah peranan apa yang

bisa dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ? Jawaban atas

pertanyaan ini perlu dikemukakan, setidak-tidaknya untuk menjawab

kecurigaan masyarakat atas keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang

hanya akan menjadi corong penguasa belaka nantinya, karena ia dibentuk atas

campur tangan pemerintah10.

Kekhawatiran seperti itu hampir menjadi hilang setelah Presiden

Soeharto memberikan garis-garis panduan pada amanat Munas I. Antara lain

disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Ulama adalah amar ma’ruf nahi

munkar, Majelis Ulama hendaknya menjadi penerjemah yang menyampaikan

pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional dan daerah,

Majelis Ulama agar mendorong, memberi arah dan menggerakkan

masyarakat dalam membangun dirinya dan masa depannya, Majelis Ulama

agar memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama

kepada pemerintah, Majelis Ulama agar menjadi penghubung antara

pemerintah dan ulama, Majelis Ulama sebaiknya menggambarkan

diwakilinya unsur-unsur dari  segenap golongan, sedangkan pejabat

pemerintah bertindak sebagai pelindung dan penasehat, Majelis Ulama

cukuplah mempunyai pengurus saja dan tidak perlu bergerak dalam lapangan

politik serta tidak pula bersifat operasional11.

10Ibid., h. 87.
11Ibid., h. 88.
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Sehubung dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun

sejumlah menteri serta pemikiran dan saran peserta musyawarah maka Munas

I Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merumuskan dalam pasal 4 Pedoman

Pokoknya yang menyebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

berfungsi :

1. Memberi fatwa dan nasehat mengeni masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai
amar ma’ruf nahi munkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.

2. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat
beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.
4. Penghubung ulama dan umara’ (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal

balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan
nasional.

5. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional12.

Pada Munas I tahun 1975, awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia

(MUI), berbagai harapan yang muncul sehubungan dengan terbentuknya

lembaga ini, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Kristalisasi

dari harapan itulah yang dituangkan dalam fungsi Majelis Ulama Indonesia

(MUI). Hal serupa juga muncul pada Munas II, yang juga merupakan

perwujudan dari harapan peserta musyawarah dan pemerintah, serta

penyempurnaan terhadap hasil Munas sebelumnya13.

Sebagai penjabaran dari pedoman dasar dan pedoman rumah tangga,

serta mempertimbangkan semua aspirasi yang berkembang, Munas I Majelis

Ulama Indonesia (MUI) pun menyusun program kerja yang sebagai fokus

kegiatan yangakan mereka laksanakan. Program kerja yang disusun pada

12Ibid., h. 89.
13Ibid., h. 91.
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Munas I kelihatannya amat sederhana, sebagaimana tersebut dalam fungsi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diikuti oleh “Pola Pelaksanaan

Program”. Mungkin karena masa itu merupakan langkah awal bagi Majelis

Ulama Indonesia (MUI), maka rumusan yang amat sederhana itu tampaknya

lebih diarahkan untuk merealisasikan tugas pokok Majelis Ulama Indonesia

(MUI), yaitu:

Melaksanakan sebagai tugas bangsa dalam bidang keulamaan, yaitu
membina umat dan mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil
dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT sesuai dengan Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945 dan Gari-garis Besar Haluan Negara14.

Dari sinilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai melangkah sendiri

kearah perumusan kegiatan dan membuat program kerja, yang baru mulai

terumuskan pada Munas II tahun 1980.

Hasil Munas II, terutama tentang program kerja, gunanya adalah

untuk mengarahkan, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan. Dalam

konsiderannya disebutkan bahwa program kerja itu mencerminkan tujuan,

tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka meningkatkan

peranan ulama dan partisipasi umat dalam menyukseskan pembangunan

menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.Yang pasti rumusan program kerja tersebut jauh lebih

sempurna dari hasil Munas I tahun 197515.

14Ibid., h. 92.
15Ibid.
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Program kerja hasil keputusan Munas II itu berisi dasar program, pola

pemikiran program, tujuan program, program umum dan perincian program.

Di sini dirumuskan bahwa program itu bertujuan untuk :

1. Memantapkan, meningkatkan dan mendayagunakan Majelis Ulama
Indonesia sebagai organisasi para ulama.

2. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran hidup beragama di
kalangan umat atau masyarakat dalam tatanan masyarakat sosial
religious dalam wadah negara RI yang berfalsafah Pancasila16.

3. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk
menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.

4. Memantapkan dan meningkatkan peranan ulama dan partisipasi
umat Islam dalam menyukseskan pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, untuk mewujudkan
stabilitas nasional menuju masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta diridhoi Allah SWT.

Dalam kerangka inilah, Munas II membuat program umum yang

meliputi bidang organisasi, bidang keagamaan, bidang ukhuwah Islamiah,

dan bidang pembangunan yang diuraikannya dalam “perincian program”.

Dengan adanya program kerja ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah

mempunyai landasan operasional untuk bekerja pada periode 1980-1985.

Ketika Munas III yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di

Jakarta17, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan pula program kerja

untuk priode 1985-1990, yaitu :

1. Melakukan peningkatan serta pendalaman beragama dalam arti agar
umat Islam mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan dan
pengalaman ajaran Islam terwujud suatu masyarakat yang benar-benar
taqwa kepada Allah SWT.

2. Dalam mencapai sasaran tersebut, selayaknya para ulama, żu’ama,
cendikiawan muslim dan umat Islam pada umumnya secara lebih sadar
meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan nasional,

16Ibid.,h. 93.
17Ibid.
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karena tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Garis-garis Besar
Haluan Negara (1983) adalah serasi dengan kepentingan umat Islam.

3. Dalam rangka mempersiapkan hari depan yang lebih baik, menginsafi
banyaknya tantangan hidup sebagai akibat sampingan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta menyadari akan kemungkinan
timbulnya paham-paham yang membawa pengaruh tidak
menguntungkan bagi umat Islam Indonesia, maka Majelis Ulama
Indonesia memandang perlu untuk menyiapkan generasi muda Islam
dalam menyongsong hari depan dengan iman dan amalnya
melaksanakan pembangunan nasional yang mempunyai dimensi
keterikatan antara kesejahteraan duniawi dan ukhrowi dalam
menyongsong lepas landas pembangunan nasional.

4. Meningkatkan usaha-usaha bimbingan kepada umat Islam Indonesia
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabatnya
dengan memberantas kebodohan, keterbelakangan dan perbuatan-
perbuatan maksiat yang dapat merusak tata kehidupan beragama dan
moral bangsa, seperti penyalahgunaan narkotika, minuman keras,
pornoisme, sadisme dan perjudian dalam segala bentuknya18.

Adapun Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode

1990-1995 dihasilkan pada Munas IV yang berlangsung dari tanggal 22-25

Agustus 1990 di Jakarta, yang garis besarnya terdiri atas pengantar, dasar

pemikiran, program fungsional, program institusional, rekomendasi dan

penutup. Perumusan program kerja ini dimaksud sebagai kerangka acuan

pelaksanaan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada periode 1990-1995,

yang didasarkan atas evaluasi dan kelanjutan program periode sebelumnya

serta pengembangan sesuai dengan kebutuhan akan peranan Majelis Ulama

Indonesia (MUI) pada kini dan masa-masa mendatang19.

18Ibid.,h. 95.
19Ibid., h. 97.
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Adapun surat keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama

Indonesia Nomor : Kep-03 / Munas –VII / MUI / VII / 2005 tentang Garis

Besar program Majelis Ulama Indonesia periode 2000-200520.

Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung

pada tanggal 21 s/d 24 Jumadil Akhir 1426 Ḥijriyah bertetapan dengan

tanggal 21 s/d 29 Juli 2005 Miladiyah di Jakarta, pada sidang Pleno VI :

Menetapkan:
1. Garis-Garis Majelis Ulama Indonesia Periode 2005-2010 sebagaimana

tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
2. Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia mengamanatkan

kepada Dewan Pimpinan  Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk
menyempurnakan redaksi dari keputusan ini.

3. Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia mengamanatkan
kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menjabarkan
Garis-Garis Program Majelis Ulama Indonsia Periode 2005-2010 dan
melaksanakannya sesuai dengan ketentuaan.

3. Kepengurusan

Memilih pemimpin adalah tanggung jawab dan kewajiban umat.

Adapun sistem perekrutan dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia

yaitu berasal dari ormas-ormas Islam serta pemuka-pemuka agama. Kreteria

yang harus dikedepankan terhadap tokoh yang akan dipilih dalam pemilihan

pemimpin formal adalah mereka mengacu kepada surat at- Taubah ayat 128-

12921 yaitu :







20 Himpunan Keputusan musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia tahun 2005.
21Pemilihan Nilai dan Karakteristik Pemimpin, diakses pada tanggal 25 April 2015, dari

http://www.mui.or.id.
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“Sungguh Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu
sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan
(keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi
Penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari
keimanan), maka katakanlah: cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan
selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan dia adalah Tuhan
yang memiliki 'Arsy yang agung22" (at- Taubah : -**-*-*128-129).

Pesan yang hendak ditegaskan disini bahwa pemimpin harus

memiliki kreteria yang meliputi seiman, merasakan kesulitan umatnya,

progresif untuk kemajuan dan mereka memiliki keteguhan pada nilai-nilai

dan ajaran ilahi23.

Surat keputusan Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia

Nomor : Kep-/ MUI / VIII / 2010 tentang Susunan Pengurus Paripurna dan

Keanggotaan Komisi Majelis Ulama Indonesia Priode 2010-201524. Dimana

keputusan dari hasil Munas VIII tersebut menetapkan susunan Pengurus dan

Keanggotaan Komisi Majelis  Ulama Indonesia Pusat Priode 2010-2015

adalah:

1. Dewan Pimpinan Harian25

22 Tim Penterjemah Departemen  Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, (Semarang : CV.
Toha Putra, 1989), h. 207.

23 Pemilihan Nilai dan Karakteristik Pemimpin, diakses pada tanggal 25 April 2015, dari
http://www.mui.or.id.

24Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta : Erlangga,
2011), h. 23.

25Ibid., h. 27.
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Ketua Umum : KH. Dr. M. A. Sahal Mahfudh
Wakil Ketua Umum : Prof. DR. H. M. Din Syamsuddin
Ketua : KH. Ma’ruf Amin
Ketua : Prof. Dr. H. Umar Shihab
Ketua : Dr. H. Amrullah Ahmad, S. Fil
Ketua : Dr. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi
Ketua : Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc
Ketua : Drs. H. Basri Barmanda, MBA
Ketua : Drs. H. Amidhan
Ketua : Dr. H. Anwar Abbas, MM
Ketua : Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah
Ketua : KH. A. Cholil Ridwan, Lc
Ketua : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si
Ketua : KH. Muhyidin Junaidi, MA
Ketua : Dr. H. Sinansari Ecip, M.Si
Ketua : Drs. KH. Hafidz Usman
Sekretaris Jendral : Drs. H. M. Ichwan Sam
Wkl Sekretaris Jendral : Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si
Wkl Sekretaris Jendral : Dra. Hj. Welya Safitri, M. Si
Wkl Sekretaris Jendral : Drs. H. Nasti Zubaidi
Wkl Sekretaris Jendral : Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA
Wkl Sekretaris Jendral : Dr. Amirsyah Tambunan
Wkl Sekretaris Jendral : Dr. Noor Ahmad
Wkl Sekretaris Jendral : Prof. Dr. Hj. Amany Lubis
Bendahara Umum : Dra. Hj. Juniwati Maschjun Sofwan
Bendahara : Drs. H. Ahmad Djunaidi, MBA
Bendahara : Dr. H. M. Nadratuzzaman Hosen, PhD
Bendahara : Drs. H. Chunaini Saleh
Bendahara : H. Tabri Ali Husein
Bendahara : Dra. Hj. Chairunnisa, MA

2. Komisi Fatwa26

Ketua : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA
Wakil Ketua : Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA.
Wakil Ketua : Drs. KH. Asnawi Latief
Wakil Ketua : Prof. Drs. H. Nahar Nahrawi, MM
Wakil Ketua : Dr. H. Maulana Hasanudin, M. Ag
Sekertaris : Dr. H.Asrorun Niam Sholeh, MA
Wakil Sekertaris : Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M. Si
Wakil Sekertaris : Dr. H. Ma’rifat Imam KH
Wakil Sekertaris : Drs. H. Muhammad Faiz, MA

26Ibid., h. 28.
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Adapun susunan Pengurus dan Keanggotaan Komisi Majelis  Ulama

Indonesia Propinsi Riau masa Khitdman Priode 2015-2020 yaitu :

1. Dewan Pimpinan Harian27

Ketua Umum : Prof. Dr. M. Nazir Karim , MA
Wakil Ketua Umum : Drs. H. Asyari Nur, SH, MH
Ketua : Drs. H. Ilyas Husti, MA
Ketua : H. Fajeriansyah, Lc, MA
Ketua : Dr. H. Abd. Razak, MM
Ketua : Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd
Ketua : H. Rusli Effendi, S.Pd. I, SE, M.Si
Ketua : Dr. H. Saidul Amin, MA
Sekretaris Umum : Zulhusni Domo, S,Ag
Sekretaris : Dr. H. Erman Gani, M.Ag
Sekretaris : Drs. H. Abdurrahman Qoharuddin
Sekretaris : Drs. Taslim Prawira, MA
Sekretaris : Drs. H. Afrizal DS
Sekretaris : Drs. H. M. Nasir AS, SH
Sekretaris : Drs. H. Jalaluddin Jamil
Sekretaris : Dr. Hj. Daharmi, Astuti, Lc, MA
Bendahara Umum : Dr. Sri Murhayati, MA
Bendahara : H. Zakaria

2. Komisi Fatwa
Ketua : Dr. H. Musthafa Umar, Lc, MA
Wakil Ketua : Dr. H. Hajar Hasan, MA
Wakil Ketua : Dr. H. Heri Sunandar, MA
Wakil Ketua : H. Muhammad Abdih, Lc, MA
Wakil Ketua : H. Abd Somad, Lc, MA
Sekertaris : H. Nurhadi Husein, Lc, MA
Wakil Sekertaris : Dr. H. Zulkayandri, MA
Wakil Sekertaris : H. Syamsuddin Muir, Lc, MA
Wakil Sekertaris : Jamhur Rahmat, MA

B. Metode Istinbaṭ Ḥukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut pedoman tentang tata carapenetapan fatwa, setiap masalah

yang di bahas di komisi fatwa haruslah memperhatikan al-Qur’an, sunnah,

ijma’ dan qiyas. Disamping itu, komisi fatwa ini juga harus memperhatikan

27 Pengurus Majelis Ulama Indonesia Masa Khitdman Priode 2015-2020
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pendapat-pendapat imam mażhab dan fukaha’ terdahulu dengan mengadakan

penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istiḍlalnya28.

1. Dalam melakukan pembahasan terhadap sesuatu masalah, Komisi Fatwa

mempergunakan dalil-dalil yang lazim dipakai oleh para ulama.

2. Kalau sesuatu masalah yang dibahas itu pernah dikaji oleh fukaha’

terdahulu, baik imam mażhab ataupun bukan, maka usaha dilakukan

dengan jalan tarjiḥ pendapat tanpa harus terikat kepada sesuatu mażhab

tertentu.

3. Dalam melakukan tarjiḥ, komisi fatwa tidak hanya memperhatikan

kekuatan sesuatu argumen dengan wajah istiḍlalnya masing-masing, tetapi

juga memperhatikan dan mempertimbangkan mana di antara pendapat itu

yang paling maslahat bagi umat.

4. Bila masalah yang dibahas itu tidak memiliki dalil yang qaṭ’i serta tidak

pula dijumpai pendapat ulama tentang hal itu, usaha penyelesaiannya

dilakukan dengan berijtihad secara kolektif29.

Bila istilah sumber ḥukum itu dikaitkan dengan kenyataan yang

diinginkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pedoman tentang tata

cara penetapan fatwa menyebutnya dengan istilah “dasar-dasar fatwa”.

Pedoman tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar-dasar fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas

ini berarti bahwa ada empat dasar utama yang harus dipegang dan dijadikan

28Helmi Karim, op.cit., h. 114.
29Ibid., h. 115.
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sebagai sumber pokok dalam berijtihad atau sebagai sumber ḥukum dalam

beristiḍlal. Istilah lain untuk menyebutkan “sumber ḥukum” itu ialah “dalil

ḥukum”30.

Berdasarkan pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI)31 dan memperhatikan metode-metode yang dipakai oleh

lembaga ini dalam berijtihad, dapat dipastikan bahwa komisi fatwa tidak bisa

disebut sebagai lembaga yang mutlak mustaqil, dalam arti bahwa lembaga ini

tidak menghasilkan suatu kaidah tersendiri dalam berijtihad32. Secara eksplisit

dikatakan bahwa “metode yang ditempuh oleh komisi fatwa MUI bukan

merupakan metode baru. Dalam membahas suatu masalah untuk ditetapkan

ḥukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda

dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu.

Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, MUI amat memperhatikan

manḥaj apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan

masalah yang dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga ini

adakalanya memakai istiḥsan, istiṣlaḥ, ataupun metode-metode istinbaṭ

lainnya33.

Walaupun komisi fatwa tidak tergolong melakukan ijtihad kepada

kelompok mutlak mustaqil tetapi ia merdeka dalam memilih cara berdalil

tanpa harus terikat oleh suatu kaedah mażhab, tetapi ia bebas memilih

pendapat-pendapat imam mażhab dan fukaha’ masa lampau. Denagn

30Ibid., h. 116.
31Majelis Ulama Indonesia, op.cit., h. 3.
32Helmi Karim, op.cit., h. 211.
33Ibid., h. 212.
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demikian, dapat dikatakan bahwa dalam menentukan cara istinbaṭ, MUI itu

bersifat merdeka, tetapi dikala menerapkan cara istinbaṭ tersebut maka ia

berafiliasi kepada peletakan dasar suatu kaidah yang dipakai. Oleh sebab itu,

tidaklah perlu diherankan bila komisi fatwa MUI dalam berijtihad tidak

memakai suatu corak tertentu34.

Dalam pasal 2 ayat 1 pedoman tentang tata cara penetapan fatwa

dikatakan dalam membahas suatu masalah untuk difatwakan, MUI

memperhatikan “pendapat imam-imam mażhab dan fukaha’ yang terdahulu

dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya”35.

Pernyataan ini cukup beralasan bahwa lembaga ini tidaklah

mengesampingkan  pendapat ulama terdahulu, tetapi justru menunjukkan

keterikatan yang kuat kepada pendapat ulama masa lampau. MUI

menempatkan posisi pendapat mujtahid masa lalu sebagai bahan

pertimbangan sesudah al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas36.

Kalau pendapat imam-imam mażhab dan fukaha’ masa lalu dapat

diterima oleh MUI sebagai bahan pertimbangan dalam berfatwa, ini berarti

pula bahwa pendapat para sahabat pun bisa mereka terima sebagai bahan

pertimbangan dalam menetapkan suatu fatwa, termasuk sahabat Nabi, fatwa

MUI selalu menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. Hal ini sejalan

dengan pernyataan bahwa :

Metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa MUI bukanlah
merupakan metode baru.MUI hanya mengikuti tradisi yang lazim

34Ibid.
35Ibid., h. 213.
36Ibid.
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dilakukan oleh a’immatul mujtahidin dan fukaha’ terdahulu dalam
memecahkan suatu permasalahan ḥukum37.

Dengan tidak perlu memperpanjang pembicaraan, rasanya uraian yang

singkat ini sudah cukup membuktikan bahwa MUI memakai ijtihad fi al-

mażhab, sepanjang hal itu dirasa relevan untuk diberlakuan38. MUI secara

tegas pernah menyatakan bahwa “apabila masalah itu pernah dibicarakan oleh

fukaha’ terdahulu maka komisi fatwa memilih pendapat yang paling relevan

dengan tuntutan kemajuan zaman dan lebih membawa maslahat. “jadi”, kata

MUI, “yang dipakai di sini adalah metode muqaranah dan tarjiḥ”.

Selanjutnya lembaga ini secara tegas menyebutkan bahwa metode jenis ini

mereka sebut sebagai “ijtihad tarjiḥ”.

Pernyataan yang menyebutkan bahwa MUI melakukan ijtihad tarjiḥ

dapat pula disimpulkan dari bunyi pasal 2 pedoman tentang tata

carapenetapan fatwa yang antara lain menyebutkan bahwa pembahasan suatu

masalah harus memperhatikan “pendapat imam-imam mażhab dan fukaha’

terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah

istidlalnya.

Dalam banyak kasus, pemakai ijtihad tarjiḥ pendapat ini sangat jelas

kelihatan. Untuk sekedar contoh bisa dilihat fatwa tentang “Ṭalaq Tiga

Sekaligus”. Dalam pertimbangannya lembaga ini menyebutkan, antara lain :

1. Pendapat jumhur sahabat dan tabi’in serta imam mażhab arba’ah
bahwa ṭalaq tiga sekaligus jatuh tiga. Ibnu Ḥazmin dari mażhab ẓahiry
juga berpendapat demikian.

37Ibid., h. 214.
38Ibid.
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2. Pendapat Thawus, mażhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah dan Ahlul ḍohir,
ṭalaq tiga sekuligus jatuh satu39.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa komisi fatwa MUI sebagai

lembaga ijtihad, pada satu sisi berada pada peringkat mujtahid tarjiḥ dengan

memilih mana di antara sekian banyak pendapat yang ada yang paling cocok

untuk diambil, bukan memilih mana di antara pendapat itu yang paling kuat

dalilnya40.

Disamping MUI melakukan ijtihad tarjiḥ fi al-maẓhab dan ijtihad

tarjiḥ seperti yang diungkapkan di atas, lembaga ini juga berijtihad muntaṣib

secara jama’i (kolektif). Ijtihad yang disebut terakhir ini dilakukan oleh MUI

apabila ia menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dapat diselesaikan

ijtihad bentuk pertama dan kedua. Dalam melakukan ijtihad kolektif, para ahli

mengadakan musyawarah bersama dengan tidak mengambil pendapat dari

salah seorang, tetapi membahasnya dalam suatu majelis yang diikuti oleh

berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu yang diperlakukan sesuai dengan

meteri persoalan yang dihadapi41.

Ketika melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah baru itu,

Komisi Fatwa melakukan ijtihad dengan menetapkan metode-metode istinbaṭ

yang mereka nilai paling tepat untuk diberlakukan. Secara kelembagaan,

dengan melakukan ijtihad kolektif, akhirnya MUI memfatwakan ketentuan

ḥukum atas suatu masalah yang belum pernah ada ketentuan ḥukumnya oleh

ulama-ulama masa lampau. Contohnya ialah fatwa tentang “Mengḥibahkan

39Ibid., h. 217.
40Ibid.
41Ibid., h. 232.
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Kornea Mata” dan fatwa tentang “ḥukum Pengembalian dan Penggunaan

Katub Jantung Orang yang sudah Wafat / Meninggal”42.

Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh MUI sebagai sumber hanya

empat yaitu al-Qur’an, sunnah, Ijma’, dan qiyas, yang oleh Abdul Wahhab

Khalaf keempatnya itu disebut sebagai ad-dalalah as-syar’iyyah al-

ijtima’iyyah. Selain dari empat sumber yang disepakati itu, berarti termasuk

ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian yang lain

mengingkarinya sebagai sumber ḥukum. Termasuk dalam kategori yang

terakhir adalah istiḥsan, maslaḥah mursalah, istiṣḥab, ‘urf, mażhab sahabat,

dan syar’u man qablana43.

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh para ahli untuk

menempatkan sumber-sumber ḥukum di atas, maka yang akan dikaji dalam

uraian ini hanyalah terbatas pada bagaimana kenyataan Majelis Ulama

Indonesia (MUI) menempatkan dan menerapkan  sumber-sumber ḥukum di

atas dalam sidang komisi fatwa untuk melahirkan suatu produk ḥukum.

Kajian ini pun hanya terbatas pula pada sumber ḥukum yang pernah mereka

pakai dalam melahirkan fatwa, serta tidak akan menyebutkan sumber ḥukum

yang belum pernah mereka terapkan dalam melahirkan fatwa44.

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kalam yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara

malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin ‘Abdullah dengan

lafaż yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi

42Ibid., h. 233.
43Ibid., h. 117.
44 Ibid.
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hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-

undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi qurbah di

mana mereka beribadah dengan membacanya45.

Sebagaimana yang pernah disinggung pada uraian terdahulu, bagi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) al-kitab adalah dasar pertimbangan yang

utama dalam berijtihad. Dalam menghadapi suatu masalah yang perlu

difatwakan, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpedoman dan

mengacu kepada keputusan lembaga riset al-Azhar Mesir, yang bersidang

pada bulan Maret 1964 yang menyatakan bahwa al-Qu’ran dan sunnah

merupakan dua sumber utama dalam menetapkan ḥukum. Dari sini terungkap

dengan jelas bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadikan al-kitab

sebagai ḥujjah dan sumber ḥukum 46.

2. Sunnah

Sunnah secara etimologis mengandung makna cara dan jalan hidup,

baik yang berkualitas baik maupun buruk47. Sedangkan menurut terminologis

sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan

ataupun pengakuan (taqrir)48.

Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), sunnah Nabi merupakan satu

pedoman pokok dalam menyelesaikan berbagai persoalan, sebagaimana al-

Qur’an. Sunnah adalah salah satu “dasar-dasar fatwa”. Majelis Ulama

Indonesia (MUI) mengatakan bahwa “ḥadiṡ Nabi Muhammad SAW adalah

45Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Uṣul Fiqh, (Semarang : Toha Putra Group, 1994), h. 18.
46 Helmi Karim, op.cit., h. 125.
47Asmawi, Perbandingan Uṣul Fiqh, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 38.
48Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 40.
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salah satu sumber syariat Islam yang wajib dipegang oleh umat Islam. Karena

itu, keterikatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada sunnah sebagaimana

keterikatannya kepada al-Qur’an sangat kuat49.

3. Ijma’

kata ijma’ secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu

persoalan atau kesepakatan suatu tentang masalah. Sedangkan menurut istilah

kesepakatan para mujtahid dari kalanganumat Islam tentang ḥukum syara’

pada suatu masa setelah Rasulullah wafat50.

Para ulama sepakat bahwa ijma’ adalah sah dijadikan sebagai dalil

ḥukum. Sungguhpun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah

pelaku kesepakatan sehingga dapat dianggap sebagai ijma’ yang mengikat

umat Islam51.

Dijadikannya ijma’ sebagai salah satu sumber ḥukum oleh Majelis

Ulama Indonesia (MUI) dalam berfatwa, secara tersurat dapat dilihat pada

pasal 1 pedoman tentang tata carapenetapan fatwa. Sebagai bukti penggunaan

ijma’ sebagai sumber ḥukum oleh MUI dapat ditunjukkan bahwa dari fatwa-

fatwa yang diteliti ternyata ada dua buah fatwa yang menempatkan ijma’

49 Helmi Karim, op.cit., h. 130.
50 Satria Effendi, Uṣul Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 125.
51 Ibid.
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sebagai dasar pertimbangan dalam menghasilkan fatwa, yakni fatwa tentang

“Aliran yang menolak Sunnah / Ḥadiṡ” dan fatwa tentang “’Iddah Wafat”52.

4. Qiyas

Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada naṣ

ḥukumnya dengan kejadian lain yang telah ada naṣ ḥukumnya, untuk

menetapkan ḥukum padanya karena samanya kedua kejadian itu dalam

‘illatnya53.

Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) qiyas adalah salah satu dasar

pokok dalam berfatwa. Qiyas menduduki urutan keempat sebagai sumber

ḥukum. Dalam pasal 1 pedoman tentang tata cara penetapan fatwa dinyatakan

bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas.

Pengambilannya putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui

ijtihadnya dilakukan, di antaranya berpegang dengan dalil-dalil yang

disepakati oleh jumhur, yaitu al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas54.

5. Istiḥsan

Istiḥsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik.

Sedangkan menurut istilah ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan

qiyas yang jali (nyata) kepada tuntutan qiyas khafi (samar) atau dari ḥukum

kulli (umum) kepada ḥukum istiṡnai (pengecualian) ada dalil yang

menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini55.

52 Helmi Karim, op.cit., h. 140.
53 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Uṣul Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 52.
54 Helmi Karim, op.cit., h. 149.
55 Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 110.
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Suatu hal penting yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa Majelis

Ulama Indonesia (MUI) dapat menerima istiḥsan sebagai salah satu dalil

dalam beristinbaṭ. Kesimpulan ini diambil dari berbagai pernyataan MUI

yang menyebutkan bahwa dalam berijtihad untuk memecahkan berbaga

persoalan ia menempuh berbagai manḥaj seperti yang lazim dipakai oleh

amimah al-mujtahidin tanpa harus terikat kepada metode mażhab tertentu.

Cara kerja MUI dalam mengistinbaṭkan ḥukum merupakan upaya mencari

dan menemukan pendapat yang lebih membawa kepada kemaslahatan bagi

umat56.

6. Istiṣlaḥ

Istiṣlaḥ adalah mementukan ḥukum syara’ pada suatu kasus yang

tidak ada naṣ atau ijma’ atas dasar memelihara kemaslahatan57.

Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), istiṣlaḥ diterimanya sebagai

salah satu metode eksplisit, namun indikasi kearah itu dapat dilihat dalam

pernyataan lembaga ini, seperti :

“MUI berpegang dengan dalil yang disepakati oleh jumhur yaitu al-
Qur’an, sunnah / ḥadits, ijmak dan qiyas dan dalil-dalil lain yang
dipandang relevan. “Kemaslahatan umum (khususnya dalam hal-hal
kemasyarakatan  yang menyangkut kepentingan orang banyak) adalah
prioritas utama yang dijadikan pertimbangan keputusan fatwa MUI”58.

Di dalam pedoman tentang tata cara penetapan fatwa disebutkan

bahwa kemaslahatan adalah salah satu dasar pertimbangan dalam berfatwa.

Ketika mentarjiḥ pendapat, MUI sangat mengutamakan pendapat dengan

mempertimbangkan mana di antaranya yang paling sesuai dengan

56 Helmi Karim., h. 165.
57 Satria Effendi, op.cit., h. 148.
58 Helmi Karim, op.cit., h. 181.
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kemaslahatan. Walaupun suatu pendapat agak lemah argumennya, tetapi

mengandung kemaslahatan, maka kemaslahatan itu bisa didahulukan59.

7. Istiṣḥab

Istiṣḥab menurut bahasa yaitu mempelajari yang terampil dari sahabat

Nabi SAW. Adapun menurut istilah yaitu ḥukum terhadap sesuatu dengan

keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan

itu. Atau menjadikan ḥukum yang tetap di masa yang lalu itu, tetap dipakai

sampai sekarang, sampai ada dalil untuk mengubahnya60.

Pernyataan bahwa MUI memakai Istiṣḥab dalam beristinbaṭ, secara

implisit terungkap dari pernyataan lembaga ini yang tidak menolak, bahkan

memakai, semua metode istinbaṭ yang dipakai oleh para ulama sepanjang hal

itu sesuai dengan kasus-kasus yang mereka hadapi, yang mereka nilai relevan

untuk dipakai61.

Untuk menunjukkan akan secara konkrit pemakaian istinbaṭ ini dapat

disimak beberapa buah fatwa, umpamanya fatwa tentang “Panti Pijat” yang

dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 1982. Fatwa ini menyebutkan bahwa panti

pijat sebagai suatu sarana pengobatan, pada dasarnya adalah mubah.Dalam

menghasilkan fatwa ini MUI memakai istinbaṭ yang didasarkan atas

baraaṣliyah, karena memang tidak ada suatu ketentuan agama berupa dalil

yang mengatur lapangan ini62.

8. Żari’ah

59Ibid., h. 182.
60 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Uṣul Fikih, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), 107.
61 Helmi Karim, op.cit., h. 189.
62Ibid., h. 190.
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żari’ah ialah perkataan atau perbuatan yang menjadi media

terwujudnya perkataan atau perbuatan lain63. Secara harfiah, sad aż-żari’ah

terdiri dari dua kata, yaitu sad yang artinya penghalang atau sumbat, dan aż-

żari’ah yang artinya jalan. Dalam peristilahan uṣul fiqh sad aż-żari’ah

dimaksud sebagai upaya menghambat atau menyumbat semua jalan yang

menuju kepada kerusakan atau maksiat64.

Bagi MUI, żari’ah itu dipakainya sebagai istinbaṭ dalam berfatwa,

walaupun żari’ah diperselisihkan pemakaiannya oleh para ulama, namun

halini bukanlah alasan bagi lembaga ini untuk menolaknya. Menurut MUI,

apa pun istinbaṭ yang dipakai ulama dan siapa pun ulama yang

mempergunakannya, hal ini bisa mereka pakai dalam berijtihad sepanjang ada

relevansinya dengan maslahat yang dibahas serta sesuai dengan kebutuhan

guna mewujudkan hal-hal yang maslahat bagi umat65.

9. Dalil-dalil lain

Dalil-dalil yang dimksud di sini ialah penggunaan dalil dalam

berijtihad selain yang sudah disebutkan diatas, yakni ‘urf, syar’u man

qablana, dan mażhab sahabat. Pemakaian ‘urf dan syar’u man qablana dalam

beristinbaṭ untuk menghasilkan fatwa oleh MUI tidak ditemui66.

Hal ini bukanlah berarti bahwa lembaga ini tidak memakai dalil

tersebut, tetapi belum pernah mereka terapkan disebabkan belum adanya

63Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Ḥukum Fiqh Islam,
(Bandung : Alma’arif 1997), h. 347.

64 Alaiddin Koto, Ilmu Ḥukum dan Uṣul Fiqh, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 113.
65 Helmi Karim, op.cit., h. 198.
66Ibid.
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suatu kasus yang mereka nilai layak diselesaikan dengan dalil-dalil ini. Ini

berarti bahwa mungkin saja pada suatu saat mereka akan mempergunakannya

sepanjang ada kemungkinan untuk beristidlal dengan ‘urf ataupun syar’u

man qablana67.

Adapun berdalil dengan mażhab sahabat, lembaga ini tidak pernah

menolaknya untuk dijadikan ḥujjah. MUI amat menghormati dan menghargai

pendapat-pendapat ulama terdahulu, termasuk pendapat sahabat Nabi.

Pernyataan ini disimpulkan dari pedoman tentang tata cara penetapan fatwa

yang menyebutkan bahwa pembahasan sesuatu masalah untuk difatwakan

haruslah memperhatikan pendapat imam-imam mażhab dan fukaha’ terdahulu

dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya. Hal

pertimbangan MUI ketika mengeluarkan sesuatu fatwa yang didalamnya

terdapat pendapat dan pemikiran ulama masa dahulu68.

67Ibid.
68Ibid., h. 203.


