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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG

FATWA DAN JENAZAH

A. Tinjauan Umum tentang Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Al-fatwa )فتاوى:جفتوى( yang berarti nasehat dan penjelasan, berasal

dari kata kerja : وفتوى إفتاءا -یفتى-ى أفت 1, dalam bahasa Indonesia dikenal

dengan istilah nasihat ulama, petuah-petuah orang agung2. Sedangkan secara

definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang ḥukum syara’ oleh

ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya3.

Sebagaimana yang telah dikutip dari buku Helmi Karim yang berjudul

Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Ḥukum

Islam, menjelaskan fatwa dalam arti al-ifta’ menurut istilah berarti

“keterangan-keterangan tentang ḥukum syara’ yang tidak mengikat untuk

diikuti”4. Batasan fatwa yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dipersempit ruang lingkup wilayahnya sesuai dengan jurisdiksi negara

Republik Indonesia, dengan tetap berpendirian bahwa fatwa itu biasanya

berlaku dalam bidang ḥukum. MUI mengatakan bahwa fatwa adalah “sesuatu

putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyangkut

1 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta : Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990),
h. 437.

2 Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Amanah, 1997), h.
115.

3 Mardani, Uṣul Fiqh, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 374.
4 Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Ḥukum

Islam, (Pekanbaru : Fajar Harapan, 1194), h. 103.
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masalah agama Islam, yang diperlukan pelaksanaannya, baik oleh pemerintah

maupun masyarakat, demi kepentingan pembangunan negara”.

Adapun yang perlu mendapat perhatian di sini ialah untuk

menghasilkan sesuatu fatwa sudah pasti lembaga ini memerlukan

pembahasan dan pengkajian secara teliti dan mendalam5, sebab selama

memproses suatu masalah sampai lahirnya sebuah fatwa maka para peserta

yang terlibat di dalam pembahasan itu telah bergerak dalam kegiatan ijtihad6.

Sesuai dengan sifatnya sebagai sebuah lembaga fatwa, komisi fatwa

memang pantas menangani dan menyelesaikan semua persoalan keagamaan

dan kemasyarakatan yang diajukan kepadanya atau yang dipandangnya patut

untuk difatwakan. Sebagai sebuah lembaga fatwa, lembaga ini tidak punya

hak paksa, dan keputusannya tidak mengikat, sebab semua yang difatwakan

hanyalah pendapat, bukan ḥukum7.

Walau fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat, namun

keputusan-keputusan yang dihasilkannya sangat dinantikan oleh berbagai

pihak, setidaknya untuk memberikan kejelasan sikap lembaga ini terhadap

sesuatu masalah keagamaan dan kemasyarakatan, baik oleh pemerintah

ataupun masyarakat. MUI menetapkan bahwa dasar pemberian suatu fatwa

adalah karena adanya permintaan dari pihak pemerintah, atau karena adanya

permintaan kelompok / organisasi / perorangan, atau karena adanya sesuatu

kasus yang oleh MUI dinilai perlu diselesaikan dengan mengeluarkan fatwa8.

5 Ibid., h. 104.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid., h. 105.
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2. Dasar Ḥukum Fatwa

Dasar ḥukum fatwa terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 127

dan sabda Rasulullah SAW :




























“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah:
Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang
dibacakan kepadamu dalam al-Quran (juga memfatwakan) tentang
para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa
yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka
dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah
menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara
adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui”9 (an-Nisa’ : 127).

Sabda Rasulullah SAW :

9 Tim Penterjemah Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, (Semarang : CV.
Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 98.
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ى هللاُ لَّ صَ هللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ : الَ قَ ھُ نْ عَ هللاُ يَ ضِ رَ اصِ عَ الْ نِ ابْ رِ مْ عَ نْ عَ 
اُ طَ خَ اَ فَ دَ ھَ تَ ا اجْ ذَ اِ وَ انِ رَ جْ اَ ھُ لَ فَ ابَ صَ اَ فَ مُ اكِ حَ الْ دَ ھَ تَ ا اجْ ذَ اِ : مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ 
10)متفق علیھ(رٌ جْ اَ ھُ لَ فَ 

“Dari Amr bin al-‘Aṣ ra berkata: Rasulullah SAW bersabda : Apabila
seorang hakim berijtihad dan benar, maka ia mendapatkan dua pahala,
tetapi bila berijtihad keliru, maka ia mendapatkan satu pahala
(Muttafaqun ‘alaih)”

3. Syarat-syarat orang yang memberi fatwa

Persyaratan seseorang dapat mengeluarkan fatwa apabila terpenuhi

empat syarat mutlak, yaitu :

1. Orang tersebut harus mengetahui dan memahami bahasa Arab dengan

sempurna dari segala seginya.

2. Orang tersebut mengetahui ilmu al-Qur’an  dan sempurna dari segala

seginya, yakni berkaitan dengan ḥukum -ḥukum yang dibawa oleh al-

Qur’an  dan mengetahui secara persis cara-cara pengambilan ḥukum

(iṣtinbaṭul ḥukmi) dari ayat-ayat tersebut.

3. Mengetahui as-sunnah dengan sempurna dari segala seginya, yakni

hal-hal yang berkaitan dengan ḥukum-ḥukum syara’.

4. Mengetahui ilmu uṣul fikih terutama yang berkaitan dengan macam-

macam ‘illat dan hikmah penetapan ḥukum yang didasarkan  untuk

kepentingan syariat Islam11.

4. Kapan fatwa di keluarkan

Fatwa dapat dikeluarkan apabila :

10 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, ṣaḥiḥ al-Bukhari, (Kairo :
Dar Ibn al-Haitsam, 2004), jilid 1, h. 832.

11 Rohadi Abdul Fatah, Analisi Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, (Jakarta : PT.
Bumi Aksara, 2010), h. 76.
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1. Tidak adanya naṣ syariat yang berlaku.

2. Tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri.

3. Fatwanya / ijtihadnya tidak bercampur aduk dengan segala macam

sofisme atau kumpulan pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi

keterikatan masyarakat kepada syariat secara langsung atau mengurangi

kejelasannya12.

5. Bentuk-bentuk fatwa

Dari segi jumlah pembuatannya, fatwa dapat dibagi dalam bentuk

individu dan kelompok. Fatwa individu adalah fatwa yang dibuat oleh satu

orang. Orang yang membuat fatwa ini adalah orang yang memahami ajaran

Islam dan ḥukum Islam, sering disebut ulama. Sedangkan fatwa kelompok

adalah fatwa yang disepakati oleh lebih dari satu orang. Kelompok orang ini

dapat merupakan suatu kelompok dalam bentuk organisasi, semisal MUI ,

Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya13.

6. Hal yang dapat difatwakan

Adapun hal-hal yang dapat difatwakan seorang mujtahid / mufti ialah :

1. Naṣ-naṣ yang ẓanni kedudukannya tetapi qaṭ’i dalam pengertiannya

(dalalah-nya). Naṣ tersebut hanya terdapat dalam al-Qur’an dan ḥadiṡ

mutawatir. Maka objek ijtihad / fatwa ini hanyalah dilihat dari aspek

pengertiannya saja, yakni dilihat dari segi kedudukan ḥukum yang

dikandungannya.

12 Ibid., h. 104.
13 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional : Dalam Sistem

Ḥukum Nasional Di Indonesia, (Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI,
2010), h. 81.
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2. Naṣ-naṣ yang ẓanni kedudukannya, namun qaṭ’i dalam pengertiannya.

Naṣ ini juga didapati dalam ḥadiṡ. Oleh karena itu sasaran yang diteliti

adalah dari segi sahihnya sanad serta seberapa jauh pertalian sanad dan

matan-nya.

3. Naṣ-naṣ yang ẓanni baik dari segi kedudukan ataupun pengertiannya.

Dalam hal pembahasan secara mendetail harus menggunakan perangkat

muṣṭalaḥul ḥadiṡ serta dengan mencari titik sentral tentang ḥukum yang

sedang diteliti (pembahasan idealnya melalui perangkat uṣul fikih).

4. Lapangan ḥukum yang tidak ada naṣ-nya sama sekali. Dalam hal ini

seorang mujtahid / mufti bebas dan tidak terikat oleh kode etik yang

kaku14.

Adapun untuk menemukan dan mengeluarkan fatwa dapat saja

menggunakan beberapa metode, seperti dengan menggunakan qiyas,

maṣlaḥatul mursalah, istiḥsan, sad żari’ah, istiṣḥab, ‘urf dan sebagainya.

Asal persyaratan yang dimiliki oleh seorang mujtahid / mufti terpenuhi maka

hasil ijtihad / fatwanya sah ḥukumnya15.

7. Sebab-sebab fatwa dikeluarkan

Adapun beberapa penyebab perlu dikeluarkannya fatwa yaitu sebagai

berikut:

1. Apabila masyarakat ingin mengetahui secara persis ḥukum tentang

permasalahan yang terjadi.

14 Rohadi Abdul Fatah, op. cit.,  h. 79.
15 Ibid.
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2. Sebab masyarakat bimbang dalam melaksanakan prinsip-prinsip

mu’amalah dan ‘ubudiyah.

3. Masyarakat tidak mengerti dan memahami berbagai aspek keagamaan

dalam fikih Islam.

4. Masyarakat tidak mempunyai tolak ukur yang pasti dalam menjalankan

syariat Islam16.

8. Faktor-faktor perubahan fatwa

Faktor-faktor perubahan fatwa yang kemungkinannya sebagai berikut:

1. Perubahan pendapat karena penemuan ḥadiṡ.

2. Perubahan ḥukum karena perbedaan keadaan kekayaan (harta) pelaku

pelanggaran ḥukum.

3. Perubahan pendapat ini karena perubahan logika (argumentasi logis).

4. Perubahan pendapat karena perbedaan dalam memahami kitab suci al-

Quran.

5. Perubahan pendapat (ketentuan) karena perpindahan mażhab atau aliran

fiqh17.

B. Tinjauan Umum tentang Jenazah

1. Pengertian Jenazah

Dalam kamus al-Munawir, kata jenazah ditulis dengan الَجنَاَزةُ 

(fatḥatul jim) yang berarti “usungan mayat atau kereta jenazah” dan ُالِجنَاَزة

(kasratul jim) yang berarti “mayat atau jenazah”18.

16 Ibid., h. 118.
17 Badri Khaeruman, Ḥukum Islam : Dalam Pandangan Sosial, (Bandung : Pustaka Setia,

2010), h. 145-146.
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Kata jenazah menurut Hasan Sadily memiliki makna “seseorang yang

telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam

dunia19.

Adapun menurut Syaikh al-Banjari jenazah adalah nama bagi mayat

yang ada dalam tanduan, sebagian lagi mengatakan nama bagi tanduan yang

didalamnya ada mayat dan kalau tidak ada mayat maka tidak dinamakan

jenazah tetapi hanya tanduan20. Sedangkan dalam kamus besar bahasa

Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah

mati21.

Hampir sama dengan pemaknaan tersebut, Ibnu Mas’ud dan Zainal

Abidin S mengartikan kata jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang

diletakkan di dalam usungan dan hendak dibawa ke kubur untuk ditanamkan

(makamkan)22.

Sedangkan menurut Hasby asy-Shiddiqie kata jenazah dalam bahasa

Arab bersifat umum artinya kata jenazah digunakan untuk manusia yang

meninggal dunia maupun untuk binatang yang mati. Akan tetapi dalam

bahasa Indonesia kata jenazah dikhususkan kepada manusia yang

meninggal23.

2. Dasar Ḥukum

18 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir , (Surabaya :CV. Anda Utama, 1993), h.
214.

19 Hasan Sadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta : Ichtiar Baru-Van Hoere,1982), h. 36.
20 Syekh Muhammad Arsyad  al-Banjari, Sabilal Muhtadin, (Surabaya : PT. Bina Ilmu,

2005), Cet. Ke-4, h. 691.
21 Pius A Partanto Dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya : Arkola,

1994), h. 285.
22 Ibnu Mas’ud Dan Zainal Abidin S, Fiqh Madzhab al-Syafi’i, (Bandung : Pustaka Setia,

2000), h. 449.
23 Hasby ash-Shiddiqie, Filsafat Ḥukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), h. 245.
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Dasar ḥukum tentang seputar orang-orang yang mati (jenazah),

sebagaimana firman Allah SWT dalam QR. al-Mursalat [77] : 25-26 dan Q.S.

‘Abbas [80] : 18-21





“Bukankah kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,Orang-orang

hidup dan orang-orang mati”24 (al-Mursalat : 25-26).









“Dari apakah Allah menciptakannya, dari setetes mani, Allah
menciptakannya lalu menentukannya, kemudian dia memudahkan
jalannya, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam
kubur”25 (‘Abbas : 18-21).
Ḥadiṡ tentang  seorang muslim dengan muslim lainnya Nabi

Muhammad SAW bersabda :

اََمَرنَا النَّبِيُّ َصلَّى هللا َعلَْیِھ َو َسلََّم : َعْن اْلبََراِء َرِضَي هللا َعْنھُ قَاَل 
ِة اْلَمِرْیِض َو اََمَرنَا بِاتِّبَاِع اْلَجنَاَزِة َو ِعیَادَ :  بَِسْبٍع َونََھانَا َعْن َسْبٍع 

َالِم َو تَْشِمْیِت  اَِجابَِة الدَِّعْي َونَْصِر اْلَمْظلُْوِم َواِْبَراِر اْلقََسِم َوَردِّ السَّ
ْیبَاِج  َھِب َواْلَحِرْیِر َوالدِّ ِة َوَخاتِِم الدَّ اْلَعاِطِس َونََھانَا َعْن اَنِیَِّة اْلفَضَّ

ْستِْبَرِق  ِئ َواْالِ 26)بَُخاِريَرَواه الْ (َواْلقَسِّ

“Diriwayatkan dari al-Barra ra, dia bersabda : Nabi Muhammad SAW
memerintahkan kami mengiringkan jenazah ke kubur, menjenguk
orang sakit, mendatangi undangan, menolong orang yang di dzolimi,
melaksanakan sumpah, menjawab salam, mendo’akan orang yang

24 Tim Penterjemah Departemen  Agama RI, op.cit., h. 581.
25 Ibid., h. 585.
26 Abu Abdillah Muhammad Ibnu  Ismail al-Bukhari, ṣaḥiḥ al-Bukhari, (Beirut-Lebanon :

Darul Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 88.



47

bersin (dengan ucapan yarkamullah , apabila yang bersin tersebut
mengucapkan Alḥamdulillah). Rasulullah  SAW melarang kami
menggunakan bejana perak, bercincin emas (bagi laki-laki),
berbusana sutra, bergaun dibaj (sutra murni), menggunakan kain qassi
(sejenis sutra), menggunakan kain istibraq (sejenis sutra)”. (HR. al-
Bukhari).

Ḥadiṡ tentang disegerakan penguburan jenazah :

َعِن النَّبِيِّ َصلًّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلََّم قَاَل , َعْن اَبِى ھَُرْیَرةَ َرِضى هللاُ َعْنھُ 
ُمْونََھا اِلَْیھِ فَ , أَْسِرُعْوا بٍااْلَجنَاَزةِ  َواِْن تَُك , اِْن تَُك َصالَِحةَ فََخْیٌر تُقَدِّ

27)َرَواه اْلبَُخاِري(ِسَوى َذلَِك فََشرُّ تََضعُْونَھُ َعْن ِرقَابَُكمْ 

“Dari Abu Hurairah ra, dia menyampaikan sabda Rasul SAW:
Bersegeralah (berjalan cepatlah) dalam membawa jenazah, jika
jenazah itu seorang ṣalih, maka kebaikanlah yang kalian berikan, jika
jenazah itu bukan seorang ṣalih maka keburukanlah yang kalian
letakkan di pundak kalian”.

Dasar ḥukum tentang dilarang merusak-rusak atau merobek-robek

tubuh jenazah :

َرَواهُ (قَاَل َرُسْوُل هللاِ َكْسُر َعْظِم اْلَمْیِت َكَكْسِر َحیا: قَالَْت َعْن َعائَِشةَ 

28)اَبُو َداُود

“Dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabdan memecahkan

(merusak) tulang orang yang mati sebagaimana perbuatan merusak

tulang seseorang yang masih hidup”.

3. Farḍu Kifayah Terhadap Jenazah

Farḍu kifayah adalah kewajiban melaksanakan bagi orang yang

muslim apabila sebagian melaksanakan perintah tersebut maka gugur

27 Ibid., h. 400.
28 Abu Daud  Sulaiman Ibnu  Asy’as Sajastani, Sunan Abu Daud, (Bairut-Lebanon : Darul

Fakih, 1994), h.
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kewajiban yang lain dan apabila tidak ada salah seorang yang

melaksanakannya, maka semua mendapat dosa29.

Adapun macam-macam farḍu kifayah terhadap kaum muslimin

apabila ada yang meninggal dunia30, yaitu :

a. Memandikan Jenazah

Jumhur ulama berpendapat bahwa memandikan mayit ḥukumnya

farḍu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya maka

gugur atas yang lainnya. Hal ini perintah Rasulullah SAW dan kaum

muslimin yang senantiasa melestarikannya31. Adapun perihal tentang

wajibnya memandikan mayat adalah ḥadiṡ Nabi Muhammad SAW :

َل َمیِّتًا َم قَالَ َعِن النَّبِيِّ َصلًّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلَّ : َعْبُد هللا قَالَعن َمْن َغسَّ
فَاَدَّى فِْیِھ االََمانَة یَْعنِي اَْن اال یُْشفَِي َعلَْیِھ َمایَُكْوُن ِمْنھُ ِعْنَد َذلَِك َكاَن 

ھُ قَالَْت فَقَاَل َرُسولُ  هللا َصلَّى هللا َعلَْیِھ َوَسلََّم ِمْن ُدنُْوبِِھ َكیَْوِم َولََدْتھُ اُمُّ
اَْھلِِھ ِمْنھُ اِْن َكاَن یَْعلَُم فَاِْن َكان اال یَْعلَُم فَْلیَلِِھ ِمْنُكْم َمْن َوْلیَلِِھ اَْقَربُ 

32)َرَواه احمد و الطبرانى(تَُروَن اَنَّ ِعْنَدهُ َحظًّا ِمْن َوَرِع َو اََمانَِة 

“Siapa yang memandikan mayyit, ia laksanakan dengan amat tidak
menyebarkan (menceritakan) apa yang ada pada mayyit ketika
memandikannya, maka ia keluar dari dosanya seperti waktu ibunya
melahirkan dirinya. Ia berkata : hendaklah ia memandikan oleh orang
yang paling dekat dengan kalian, jika dia mengetahui (dengan baik
persoalan mayyit). Tetapi jika ia tidak mengetahui maka hendaklah
yang memandikannya orang yang memiliki sifat wara’ dan amanah. (
HR. Imam Ahmad dan Thabarani)”.

29 Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad alHusaini, Kifayatul Akhyar, alih bahasa oleh
Syarifuddin Anwar, (Surabaya : CV. Bina Iman, 2007), Cet. Ke-7, Jilid 1, h. 366.

30 M. Nashiruddin al-Albani, Tuntutan Lengkap Mengurus Jenazah, alih bahasa oleh A.M
. Basalamah, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), h. 61.

31 Sayyid Sabiq, al-Wajiz Fi Fiqh as-Sunnah, alih bahasa oleh Sulaiman al-Faifi Dengan
Judul “Ringkasan Fikih Sunnah, (Solo : Ummul Qura , 2014), h. 309.

32 Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al-
Syaibaniy, Musnad al-Imam Ahmad  ibn Hanbal, (Kairo : Dar al-Ma’arif, 1949), h. 342.



49

Adapun hal-hal yang disunnahkan dalam memandikan mayat33 ialah :

1) Mewudhukan mayat sebagaimana wudhunya orang yang masih hidup,

yaitu dengan air pada basuhan pertama setelah menghilangkan najis dan

kotoran.

2) Menggunakan air yang dicampur daun bidara dan sabun pada semua

basuhan, serta menggunakan kapur pada basuhan terakhir.

3) Mengganjilkan basuhan pada mayat.

4) Menekan perut mayat ketika memandikannya secara lembut untuk

mengeluarkan kotoran pada perutnya.

5) Mengalirkan air yang banyak pada bagian qubul dan dubur untuk

membersihkan kotoran / najis.

6) Memakai sarung tangan bagi orang yang memandikannya ketika

membasuh bagian-bagian yang termasuk aurat.

7) Mendahulukan yang kanan, yaitu membasuh bagian yang kanan kemudian

yang kiri, dimulai dari kepala bagian belakang, pundak sampai telapak.

2. Mengafani Jenazah

Mengafani mayat dengan segala sesuatu yang dapat menutupi

tubuhnya meski hanya sehelai kain, ḥukumnya farḍu kifayah34.

Mengkafankan itu dilakukan langsung setelah mayat dimandikan, sebaiknya

orang yang mengkafankan mayat adalah orang yang terdekat dengannya35.

33 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf dengan judul “Fiqh
Sunnah 4, (Bandung : PT. Alma’arif, 1978), Cet. 1, h. 94-98.

34 Sayyid Sabiq, op.cit., h. 314.
35 Welvis Voverzandy, Tata Cara Pengurusan Jenazah Mutilasi Dirumah Sakit dr. Cipto

Mangunkusumo Dalam Perspektif Ḥukum Islam, (Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah), h. 18.
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Dalil atas hal itu adalah ḥadiṡ Rasulullah SAW :

ُب بن ُعَمْیٍر قُتَِل یَْوَم اُُحٍد فَلَْم نَِجْد ُمْصعَ :...قَالترْ األَ نِ بْ ابِ بَّ خَ َعنْ 
اِالَّ نَْمَرٍة ُكنَّا اَِذا َغطَْینَا بَِھا َرْأَسھُ َخَرْجَت ِرْجلَھُ فَاَذا فِْیھِ َشْیئًا نَُكفِّنُھُ 

اَنْ َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْیِھ َوَسلَّمَ َغطَْینَا ِرْجلَْیِھ َخَرَج َرْأَسھُ فَاََمَرنَا 
36)َرَواه اْلبَُخاِري... (َونَْجَعَل َعلَى َرْجلَْیِھ ِمْن اِْدَخرٍ َرْأَسھُ بَِھا َغطَِّي نُ 

“Ia (Khabah bin al-Art) berkata, “... Muṣ’ab bin ‘Umair terbunuh
pada perang Uḥud. Dia tidak memiliki pakaian kecuali kain wol yang
menyelimuti badan. Jika kami menutupi kepalanya kakinya kelihatan,
bila kami menutupi kakinya kepalanya terbuka. Maka Rasulullah
SAW memerintahkan agar kami menutupi kepalanya dengan kain itu
dan menutupi kakinya dengan idzkhar ( sejenis tumbuhan yang wa
ngi)...”.(HR. al-Bukhari)”

Hikmah dari mengkafankan mayat adalah untuk menutupi dari

pandangan mata dan sebagai penghormatan padanya, karena menutupi

auratnya dan menghormatinya adalah wajib selagi ia masih hidup begitu pula

ketika ia telah meninggal37.

Adapunn sunnah-sunnah dalam mengkafankan mayat38 adalah :

1) Kain yang akan dipergunakan untuk mengkafankan adalah kain yang

bagus, bersih dan menutupi badan. Sebagaimana ḥadiṡ Rasulullah SAW :

اَِذا َولَِي َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْیِھ َوَسلَّمَ قَالَ : َدةَ قَاَل َعن اَبِى قَتَا

39)رواه الترمذى(اََخاهُ فَْلیُْحِسْن َكفَنَھُ اََحُدُكمْ 

“Diriwayatkan dari Abi Qatadah ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda : jika seseorang diantara kalian mengurus mayyit
saudaranya, hendaklah ia memperbagus kain kafannya.”(HR. at-
Tirmidzi)

2) Kain kafan berwarna putih. Sebagaimana ḥadiṡ Rasulullah SAW :

36 Abu Abdillah Muhammad Ibnu  Ismail al-Bukhari, op.cit., h. 647.
37 Welvis Voverzandy, op.cit., h. 19.
38 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma,

(Tinta Abadi Gemilang: 2013), h. 332.
39 Muhammad bin ‘Isa, Abu ‘Isa at-Tirmidzi as-Sulami, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dar

Ihya at-Turats al-Arabi, tt), Juz. 3, h. 320.



51

ْلبُِسْوا ِمْن ثِیَابُِكُم البَیَاَض فَاِنََّھا ِمْن َخْیِر ثِیَابُِكْم اِ : َعْن َعائَِشةَ قَالَْت 

40)رواه ابو داؤد(َوَكفّنُْوا فِْیَھا َمْوتَاُكْم 

“pakailah yang putih dari pakaian kalian, karena dia adalah yang
terbaik dari pakaian kalian dan pakailah dia sebagai kafan. (HR. Abu
Daud)”.

3) Kain kafan diberi minyak wangi

4) Kain kafan sebanyak tiga lapis untuk laki-laki dan lima lapis untuk

perempuan.

Berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, maka cara mengkafani

jenazah adalah sebagai berikut41 :

1) Jenazah yang telah dimandikan dibungkus dengan kain kafan.

2) Jenazah wanita setidak-tidaknya dikafani dengan lima lapis kain,

sedangkan jenazah laki-laki cukup dengan tiga lapis kain.

3) Khusus jenazah orang yang meninggal ketika iḥram, maka ḥukumnya

sama dengan jenazah korban pertempuran atau mati syahid, dikafani

dengan pakaian yang dikenakkannya.

Setiap orang yang terbunuh karena mempertahankan Islam adalah

syahid, dan ḥukumnya dikuburkan bersama-sama pakaian dan darahnya

setelah diṣalati, dengan syarat ia meninggal dalam pertempuran ataupun di

luar pertempuran sementara peperangan masih berlangsung. Jika ia

meninggal setelah peperangan berakhir maka ia wajib dimandikan42.

40 Abu Daud  Sulaiman Ibnu  Asy’as Sajastani, op.cit., h. 362.
41 E. Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers,

2008), h. 234-235.
42 Muhammad Jawad  Mughniyah, Fiqih Imam Ja’far Shadiq, (Jakarta : Lentera, 2004), h.

92.
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b. Menṣalati Jenazah

Menṣalati orang muslim yang meninggal dunia adalah farḍu kifayah

seperti memandikan, mengafani, dan menguburkannya. Artinya, jika itu

semua telah dikerjakan sebagian kaum muslimin, maka kewajiban terhadap

itu semua gugur dari kaum muslimin yang lain. Karena Rasulullah SAW

menṣalati mayat-mayat kaum muslimin. Itu beliau kerjakan sebelum beliau

peduli dengan hutang-hutang kaum muslimin. Setelah itu, jika seorang

muslim meninggal dunia dengan meninggalkan hutang yang belum dilunasi,

beliau bersabda tidak mau menṣalatinya43, berdasarkan sabda Rasulullah

SAW :

َعْن  َزید ْبِن َخالِد الَجھنَى اَنَّ َرُجَال ِمَن الُمْسلِِمْیَن نُُوفَِّي بَِخْیٍر َواَنَّھُ 
َصلُّْوا َعلَى َصاَحبُِكْم : َذَكَر لَِرُسْوِل هللا َصلَّى هللا علیھ وسلّم فقال 

ا َراَى الَِّذى بِِھمْ , لَِذلِكَ فَتََغیََّرْت ُوُجْوهُ القَْوِم  اِنَّ َصاَحبَُكْم َغلَّ : قَاَل فَلَمَّ
َخَرِز الیَھود َمایَُساِوي , هللا فَفَتَّْشنَا َمتَاَعھُ فََوَجُدنَا فِْیھفِي َسبِْیلِ 
44)رواه الخمشة اال الترمذى(ِدْرَھَمْیِن 

“Dari Zaid bin Khalid al-Juhaini, ia berkata : bahwa ada seorang
sahabat Nabi SAW meninggal dunia pada waktu perang Khaibar
maka para sahabat  menyampaikan beritanya kepada Rasulullah SAW
maka beliau bersabda “ṣalatilah teman kalian ini (maksudnya
Rasulullah SAW tidak mau menṣalatinya tetapi menyuruh para
sahabat untuk menṣalatinya). Maka berubahlah wajah orang-orang
ketika mendengar hal itu, maka Rasulullah SAW bersabda
“sesungguhnya teman kalian ini berbuat curang ketika berjihad”.
Maka kami memeriksa barang-barangnya ternyata ada satu buah
permata dari permata orang-orang Yahudi yang nilainya tidak sampai
dua dirham”. (HR. Lima kecuali Tirmiżi).

43 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim, Penerjemah Oleh
Fadhli Bahri, (Jakarta : Darul Falah, 2000), Cet.1, h. 383.

44 Al-Imam Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Authar, (Kairo :
Maktabah al-Iman, tt), h. 56.
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Dalam ṣalat jenazah, disyaratkan pula syarat-syarat yang telah

diwajibkan pada ṣalat-ṣalat farḍu, baik berupa kesucian hakiki, kesucian dari

hadaṡ besar maupun kecil, serta menghadap kiblat dan juga menutup aurat.

Hanya saja, ṣalat jenazah itu berbeda dengan ṣalat-ṣalat farḍu yang lain,

yakni bahwa tidak disyaratkan waktu padanya. ṣalat ini dapat dikerjakan

pada seluruh waktu ketika memang ada jenazah, meski pada waktu terlarang

untuk mengerjakan ṣalat menurut penganut mażhab Ḥanafi dan Syafi’i45.

Namun, Aḥmad, Ibnu Mubarak dan Isḥaq memakruhkan pelaksanaa

ṣalat jenazah pada waktu terbit matahari, waktu istiwa’ (tergelincirnya

matahari) dan saat terbenamya matahari. Kecuali, jika di khawatirkan akan

terjadi perubahan (pembusukan) pada mayat tersebut46.

c. Menguburkan Jenazah

Menguburkan mayat ḥukumnya farḍu kifayah, yang mana

menguburkan mayat kedalam tanah agar tidak tercium baunya, tidak dimakan

oleh binatang buas, dan agar tidak memungkingkan pencuri mengambil kain

kafannya dengan mudah47. Sebagaiman firman Allah SWT dalam al-Quran

surah ‘Abbas [80] : 18-21 dan surah al-Mursalat [77] : 25-26 :










45 Sayyid Sabiq, op.cit., h. 317-318.
46 Ibid.
47 Welvis Voverzandy, op.cit., h. 33.
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“Dari apakah Allah menciptakannya ? Dari setetes mani Allah
menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan
jalannya. Kemudian Dia mematikannya dan memasukkan ke dalam
kubur”48 (‘Abbas : 18-21)





"Bukankah kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,Orang-orang

hidup dan orang-orang mati "49 (al-Mursalat : 25-26).

Sedangkan dalam ajaran agama Islam apabila manusia telah mati

maka disunnahkan dengan berjalan cepat. Sebagaimana ḥadiṡ Rasulullah

SAW menjelaskan :

َعِن النَّبِيِّ َصلًّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلََّم قَاَل , هللاُ َعْنھُ َعْن اَبِى ھَُرْیَرةَ َرِضى 
ُمْونََھا اِلَْیھِ , أَْسِرُعْوا بٍااْلَجنَاَزةِ  َواِْن تَُك , فَاِْن تَُك َصالَِحةَ فََخْیٌر تُقَدِّ

50)َرَواه اْلبَُخاِري(ِسَوى َذلَِك فََشرُّ تََضعُْونَھُ َعْن ِرقَابَُكمْ 

“Dari Abu Hurairah ra, dia menyampaikan sabda Rasul SAW:
Bersegeralah (berjalan cepatlah) dalam membawa jenazah, jika
jenazah itu seorang ṣalih, maka kebaikanlah yang kalian berikan, jika
jenazah itu bukan seorang ṣalih maka keburukanlah yang kalian
letakkan di pundak kalian”.

Jenazah seorang muslim tidak boleh dikuburkan bersama jenazah

orang kafir, dan jenazah orang kafir tidak boleh dikuburkan bersama jenazah

muslim. Akan tetapi jenazah seorang muslim dikuburkan di pemakaman

kaum muslimin dan orang kafir di pemakaman kaum musyrik. Inilah yang

dilakukan pada zaman Nabi hingga hari ini51.

48 Tim Penterjemah Departemen  Agama RI , op.cit., h. 585.
49 Ibid., h. 581.
50 Abu Abdillah Muḥammad Ibnu  Ismail al-Bukhari, lop.cit., h. 400.
51 M. Nashiruddin al-Albani, op. cit., h. 157.
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4. Hal-hal yang Diḥaramkan Atas Kerabat Mayat

Adapun hal-hal yang diḥaramkan atas kerabat mayat yang

ditinggalkan52, yaitu : ḥaram meratapi mayat, yaitu menangisi atas kematian

mayat sampai berlebihan.

1. Memukul-mukul wajah

2. Merobek-robek baju

3. Mencukur rambut kepala

4. Mengurai rambut

5. Membiarkan jenggot tumbuh

6. Mengumumkan berita kematian dari atas menara.

5. Hal-hal yang Diḥaramkan Dikuburan

Adapun hal-hal yang diḥaramkan dikuburan53, yaitu :

1. Menyembelih karena Allah

2. Meninggikannya lebih dari tanah yang digali dari padanya

3. Mengecatnya dengan cat dan sejenisnya

4. Menulis sesuatu padanya

5. Mendirikan bangunan diatasnya.

6. Ḥukum menganiaya mayat

Termasuk yang diḥaramkan adalah mematahkan  tulang jenazah54.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah  SAW :

52 M. Nashiruddin al-Albani, Panduan Praktis Ḥukum Jenazah, alih bahasa oleh
Muhammad Dahri dkk(Jakarta : Darus Sunnah Press, 2012), h. 54-57.

53 Ibid., h. 217-218.
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َرَواهُ (قَاَل َرُسْوُل هللاِ َكْسُر َعْظِم اْلَمْیِت َكَكْسِر َحیًا: َعْن َعائَِشةَ قَالَْت 
55)اَبُو َداُود

“Dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabdan memecahkan
(merusak) tulang orang yang mati sebagaimana perbuatan merusak
tulang seseorang yang masih hidup”.

Ḥadiṡ ini menjadi dalil tentang ḥaramnya mematahkan tulang mayat

yang mukmin serta diḥaramkan memotong sesuatu bagian dari tubuh mayat,

merusak badannya dan membakarnya sekalipun ia berwasiat dengannya56.

C. Penggunaan Jenazah untuk Kepentingan Penelitian

Mengingat penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian sudah

menjadi hal yang biasa di dunia kedokteran, dikarenakan selama ini belum

ditemukan objek selain tubuh manusia sebagai objek praktek. Oleh Karena itu

pentingnya anatomi dalam ilmu kedokteran sedangkan ilmu kedokteran

penting bagi masyarakat, maka tubuh manusia secara mutlak dibutuhkan.

Kalaupun ada alat yang menyerupai tubuh manusia, belum bisa mencakupi

keseluruhan kebutuhan ilmu kedokteran dalam anatomi.

Dalam dunia kedokteran sangat penting adanya pengawetan mayat

sebagai penelitian untuk mendalami ilmu anatomi. Ilmu anatomi adalah ilmu

urai mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama

lain57, karena jaringan-jaringan sel di dalam tubuh manusia berbeda dengan

hewan oleh karena itu sangat perlu melakukan penelitian terhadap manusia.

Tentu penelitian tidak akan dilakukan pada yang masih hidup melainkan

54 Ibid., h. 229.
55 Abu Daud  Sulaiman Ibnu  Asy’as Sajastani, lop.cit., h.
56 M. Nashiruddin al-Albani, op. cit., h. 230.
57 Evelyn C. Pearce, Anatomi Dan Fisiologi, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,

2005), h. 1.
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manusia yang sudah mati (mayat) yang telah di awetkan untuk memudahkan

penelitian. Di karena hal itu, maka jenazah perlu diawetkan untuk menjaga

kesempurnaan fisik jenazah tersebut dari kebusukan dan kerusakan.

Di dalam penetapan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian memperbolehkan

dipergunakan jenazah sebagai objek penelitian dengan tujuan untuk

pengembangan keilmuan dan mendatangkan kemaslahatan yang besar, yaitu

memberikan perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs)58.

Penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian diatur juga pada

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333 / MENKES /

SK / X / 2002 Tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan Terhadap Manusia

yang terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 2 yaitu :

(1)Setiap penelitian dan pengembangan kesehatan yang menggunakan
jenazah sebagai objek penelitian harus mendapat persetujuan (2)
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan secara
tertulis maupun lisan (3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 harus diketahui dan ditandatangani oleh saksi (4)
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan setelah
mendapat informasi yang kuat tentang maksud dan tujuan penelitian
serta kemungkinan resiko yang timbul dari penelitian59.

Pasal 3 yaitu :

(1)Persetujuan harus diberikan dalam keadaan sadar dan sehat mental
(2) Terhadap objek penelitian dan pengembangan kesehatan yang
belum dewasa atau tidak mempunyai orang tua / wali berhalangan,
persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau induk semang
(guardian) (3) Bagi objek penelitian dan pengembangan kesehatan

58 Majelis Ulama Indonesia, op.cit., h, 712.
59 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333 / MENKES / SK / X /

2002 Tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan Terhadap Manusia.
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yang sudah dewasa yang menderita gangguan mental, persetujuan
diberikan oleh orang tua / wali atau kuratornya60.

Pasal 4 yaitu :

(1)Penelitian terhadap manusia yang mengandung resiko tinggi tinggi
dan dapat menimbulkan kecacatan atau kematian, harus memperoleh
persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh yang berhak memberikan
persetujuan (2) Penelitian yang tidak termasuk kategori sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, persetujuan dapat diberikan secara lisan (3)
Dalam hal objek penelitian berupa jenazah, persetujuan penelitian
dapat diberikan oleh ahli waris atau keluarganya61.

Penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian juga

dihubungkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pasal 8 yang

berbunyi :

(1)Penelitian dan pengembangan kesehatan terhadap manusia hanya
dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari manusia yang
bersangkutan, (2) Persetujan tertulis dapat pula dilakukan oleh orang
tua atau ahli warisnya apabila manusia sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 : a. Tidak mampu melakukan tindakan ḥukum, b. karena
keadaan kesehatan atau jasmaninya sama sekali tidak memungkinkan
dapat menyatakan persetujuan secara tertulis, c. telah meningal dunia,
dalam hal jasadnya akan digunakan sebagai objek penelitian dan
pengembangan kesehatan, (3) Persetujuan tertulis bagi penelitian dan
pengembangan kesehatan terhadap keluarga diberikan oleh kepala
keluarga yang bersangkutan dan terhadap masyarakat dalam wilayah
tertentu oleh Bupati / Walikotamadya kepala daerah yang
bersangkutan, (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
mendapatkan persetujuan tertulis diatur oleh Menteri62.

Upaya keputusan peraturan-peraturan tersebut, guna agar tidak terjadi

penyalahgunaan terhadap jenazah. Dengan diberikan ketentuan-ketentuan berupa

izin yang ketat agar kehormatan serta hak-hak jenazah tetap terjaga.

60 Ibid.
61 Ibid.
62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian

dan Pengembangan Kesehatan.


