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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DAN MATLA’

A. Tinjauan Umum tentang Fatwa

1. Pengertian Fatwa

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

dari kata kerja : إفتاءا وفتوى –یفتى –أفتى , 70 dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), mengartikan fatwa sebagai jawab (keputusan, pendapat)

yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Selain itu fatwa juga

bermakna nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah.71

Bentuk lain dari kata fatwa adalah futya, yang merujuk kepada

makna tabyin al-musykil min al-ahkam (penjelasan mengenai hal-hal yang

sulit menegnai hukum). Asal kata futya adalah al-fata yang berarti remaja

berusia belasan tahun, yang mencerminkan bahwa seorang yang menjelaskan

makna hokum diibaratkan seperti anak muda yang memiliki kekuatan

mengatasi hal yang sulit. Disamping itu, masih terdapat lapisan kata lain

yaitu al-tafati yang berarti al-takhashum yang merujuk pada makna

persengketaan72. Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), fatwa

70 Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, (Jakarta : Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), h.
437.

71 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2003), h. 314.

72 Ibnu Manzhur, Lisan al-‘Arab, (Qahirah: Daar al-Hadits, 2003), Juz IX, h. 22
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berarti keterangan-keterangan hukum syarak yang tidak mengikat untuk

diikuti.73

2. Dasar Hukum Fatwa

Dasar hukum fatwa terdapat dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 83:
















“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan
ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka
menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah
orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)
mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena
karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan,
kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”.74

Hadis Rasullluah SAW:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل إَِذا َحَكَم  ِ َصلَّى هللاَّ َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنَّھُ َسِمَع َرُسوَل هللاَّ
.فَلَھُ أَْجرٌ اْلَحاِكُم فَاْجتَھََد ثُمَّ أََصاَب فَلَھُ أَْجَراِن َوإَِذا َحَكَم فَاْجتَھََد ثُمَّ أَْخطَأَ 

)َرَواهُ بَُخاِري(

73 Helmi Karim, op.cit, h. 103.

74. Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha
Putra, 1971), h. 92.
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“Dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian
ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim
berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya satu pahala75” (HR.
Bukhari)

3. Sebab-sebab munculnya Fatwa

Sesuai dengan sifatnya sebagai lembaga fatwa, Komisi Fatwa

memang pantas menangani dan menyelesaikan semua persoalan keagamaan

dan kemasyarakatan yang diajukan kepadanya atau yang dipandangnya patut

untuk difatwakan.

Adapun beberapa sebab dikeluarkan fatwa yaitu sebagai berikut :

a. Apabila masyarakat ingin mengetahui secara persis hukum tentang

permasalahan yang terjadi.

b. Sebab masyarakat bimbang dalam melaksanakan prinsip-prinsip

muamalah dan ubudiyah.

c. Masyarakat tidak mengerti dan memahami berbagai aspek keagamaan

dalam fiqh Islam.

d. Masyarakat tidak mempunyai tolak ukur yang pasti dalam menjalankan

syari’at Islam.76

4. Tujuan dan Kegunaan Fatwa

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

76 Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, (Jakarta : PT. Bumi
Aksara, 2010), h. 118.



41

Adapun tujuan dan kegunaan fatwa ialah untuk memberikan nasehat

mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan

masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban yang benar

secara efektif dan efisien kepada setiap persoalan yang muncul dan

berkembang ditengah-tengah masyarakat.77

B. Tinjauan Umum tentang Matla’

1. Pengertian Matla’

Kata matla’ berasal dari lafadz mathali’ yang artinya tempat terbit.78

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata matla’ berarti daerah

tempat terbit matahari, terbit fajar maupun terbit bulan.79 Sementara itu

dalam istilah falak, Matla’ adalah batas daerah berdasarkan jangkauan

dilihatnya hilal atau dengan kata lain matla’ adalah batas geografis

keberlakuan rukyat.80

Pemabahasan matla’ senantiasa muncul terkait apakah terlihatnya

hilal Ramadhan atau hilal Syawal disuatu wilayah, harus diikuti pula oleh

wilayah lain yang belum melihat hilal ataukah tidak. Sehingga apabila suatu

77 Tim Penyusun, loc.cit.

78 Muhammad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif,

1997), cet ke-14, h. 460.

79 Ebta Setiawan, Program Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Pusat Bahasa

Departemen Penddidikan Nasional, 2010), h. 87

80 Susiknan Azhari, op.cit, h. 139.
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wilayah telah muncul hilal maka wilayah lain wajib mengikuti hasil rukyat

wilayah tersebut ataukah hasil rukyat suatu daerah berlaku hanya pada

daerah yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Matla’

Dasar hukum matla’ terdapat dalam hadis Rasulullah SAW sebagai

berikut:

 ُ ِ ْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللاَّ ْھِر فََسأَلَنِي َعْبُد هللاَّ اْلُجُمَعِة ثُمَّ قَِدْمُت اْلَمِدینَةَ فِي آِخِر الشَّ
َعْنھَُما ثُمَّ َذَكَر اْلھِ 

(َرَواهُ ُمْسلِمْ )

“Dari Kuraib, bahwa Ummul Fadhl binti Harits mengutusnya kepada
Mu'awiyah RA ke negeri Syam. Kuraib berkata, "Maka aku berangkat
menuju Syam, akupun telah memenuhi permintaannya. Lalu tibalah bulan
Ramadhan, sementara aku masih berada di Syam Aku melihat hilal pada
malam Jum'at, kemudian aku tiba di Madinah pada penghujung bulan
(Ramadhan). Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku sambil menyebut hilal
(bulan sabit) dan berkata, 'Kapan kalian melihat hilal? Aku menjawab,
'Kami melihatnya pada malam Jumat.' Ia bertanya, 'Apakah kamu
melihatnya?' Aku menjawab, 'Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Mereka
(orang-orang di Syam) berpuasa dan Mu'awiyah juga berpuasa bersama
mereka.' Lalu Ibnu Abbas berkata, 'Akan tetapi kami melihatnya pada malam
Sabtu, dan kami masih berpuasa hingga melengkapi 30 hari atau sampai
melihatnya lagi.' Lalu aku bertanya, 'Apakah tidak cukup bagi kamu dengan
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ru'yah Mu'awiyah beserta puasanya?' Ia menjawab, Tidak, demikianlah
Rasulullah memerintahkan kami” (HR. Muslim)81.

3. Latar Belakang Munculnya Istilah Matla’

Masalah hisab dan rukyat adalah masalah ijtihadiyah dimana masalah

tersebut dipahami dari dalil yang sama tetapi menghasilkan produk hukum

yang berbeda. Secara umum matla’ terbagi dua, yaitu matla’ ikhtilaf (matla’

lokal) dan matla’ ittihad (matla’ global). Secara astronomis perbedaan

matla’ disebabkan perbedaan lintang dan bujur suatu wilayah. Lintang (‘ardh

al-balad) adalah jarak sepanjang meridian bumi diukur dari garis ekuator

bumi (katulistiwa) sampai suatu tempat yang bersangkutan. Harga lintang

tempat 0 sampai 90. Lintang tempat bagi tempat-tempat yang berada

dibelahan bumi utara disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda positif (+) dan

tempat-tempat yang berada di belahan bumi selatan disebut Lintang Selatan

(LS) diberi tanda (-).82

Adapun bujur (thul al-balad) adalah jarak sepanjang ekuator bumi

dihitung dari meridian yang melewati kota Greenwich sampai meridian

melewati tempat bersangkutan. Harga bujur tempat mulai 0 smapai 180.

Bagi tempat-tempat yang berada di sebelah barat Greenwich disebut Bujur

Barat (BB) dan diberi tanda (-).  Bagi tempat-tempat yang berada disebelah

81 Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2005), h. 486.

82 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, op.cit., h. 130.
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timur Greenwich disebut Bujur Timur (BT) dan diberi tanda (+).83 Apabila

nilai bujur dua wilayah sama maka memungkinkan penampakan hilal di dua

wilayah akan sama meskipun lintangnya berbeda, namun apabila dua

wilayah itu bujurnya berbeda maka penampakan hilal tidak sama.

Diskursus matla’ muncul kepermukaan sejak munculnya hadis

Kuraib, yaitu diskusi yang terjadi antara Kuraib dan Ibn Abbas. Kurais

menjelaskan, pada menjelang bulan ramadhan, Mu’awiyah dan penduduk

Syam telah melihat hilal, namun Ibn Abbas dan penduduk Madinah belum

melihat hilal. Dalam faktanya Ibn Abbas tidak menggunakan laporan

penduduk Syam yang telah melihat hilal. Peristiwa ini dianggap sebagai latar

belakang munculnya terminologi matla’.84

Ittihad dan Ikhtilaf matla’ merupakan istilah fiqh bernuansa

astronomi yang muncul sesudah masa Nabi SAW. Istilah ini muncul seiring

berbedanya waktu dan tempat terjadinya rukyat dan banyaknya laporan

terlihat hilal dari berbagai tempat dimana ketika itu tidak ada sarana

informamsi yang memadai. Ketika Nabi SAW berada bersama kaum

muslimin di kota mulia Mekah dan kota bersinar Madinah, penetapan awal

puasa dan hari raya selalu disandarkan kepada beliau tanpa imformasi yang

83 Ibid.

84 Ibid.
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lain, dan informasi ini berlaku dan disampaikan kepada seluruh kaum

muslimin.

Setelah Nabi SAW wafat, ekspansi wilayah Islam terus dilakukan

oleh para sahabat. Dari sini mulai muncul perbedaan dikalangan para sahabat

dan umat dalam menafsirkan hadis-hadis Nabi SAW, sebagian berpegang

pada zahir nash, yang lain berpegang pada konteks nash. Dalam faktanya

lagi, mulai banyak orang yang mengaku melihat dan melaporkan hilal,

padahal kualitas kesaksian dan laporannya masih diragukan, dan ketika itu

sarana informasi hilal dari satu tempat ke tempat lain sangat lamban, dari

sini akhirnya muncul diskursus matla’ lokal.85

Pada kenyataannya lagi, ilmu pengetahuan memberi pengaruh

signifikan terhadap persoalan ini. Dari sini para ulama berijtihad bahwa

perbedan matla’ akan berpengaruh pada perbedaan memulai puasa dan hari

raya (matla’ lokal). Dalam konteks modern, persoalan matla’ masuk dalam

ranah fikih, sains dan siyasah syar’iyyah.

4. Konsep Matla’ menurut Fuqaha

Ada dua pendapat dikalangan para fuqaha tentang wajib tidaknya

puasa untuk seluruh kaum muslimin di dunia ini dalam waktu bersamaan,

sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa matla’ bulan itu sama

85 Ibid, h. 131.
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semua dan pendapat yang menyatakan matla’ tersebut berbeda-beda.

Menurut jumhur, puasa puasa harus dilakukam serentak oleh seluruh kaum

muslimin, perbedaan matla’ tidak masuk hitungan. Sedangkan menurut

mazhab Syafi’i, permulaan puasa dan hari raya berbeda-beda sesuai dengan

perbedaan matla’ bulan diantara tempat-tempat yang jaraknya berjauhan.86

Menurut mazhab Hanafi, perbedaan matla’, serta melihat hilal dan

siang hari sebelum dan sesudah matahari condong ke barat, adalah tidak

masuk hitungan. Ini adalah zahir mazhab, dan merupakan pendapat

mayoritas syekh, serta menjadi pegangan fatwa. Jadi, penduduk didaerah

timur harus menjalani puasa jika penduduk timur telah mengetahui hal itu

dengan cara yang pasti, misalnya ada dua orang yang melaporkan kesaksian

penduduk barat kepada mereka, atau ada dua orang yang bersaksi telah

melihat keputusan hakim didaerah barat, atau beritanya telah tersebar luas,

berbeda jika dia menuturkan bahwa penduduk negeri telah melihatnya, sebab

ini hanya penuturan belaka.87

Menurut mazhab Maliki, apabila hilal telah terlihat, puasa wajib

dilaksanakn di semua negeri, baik yang letaknya dekat maupun jauh. Jarak

shalat qashar tidak masuk hitugan, begitu pula kesamaan maupun perbedaan

matla’. Jadi puasa wajib dilaksanakan oleh setiap oramg yang menerima

86 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 56.

87 Ibid.
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berita kemunculan hilal tersebut. Hal ini berlaku jika kemunculan hilal itu

terbukti dengan kesaksian dua orang yang berbudi luhur atau penuturan

orang-orang dalam jumlah banyak.88

Menurut mazhab Hanbali, apabila telah terlihat disuatu tempat, baik

tempat itu dekat ataupun jauh, maka semua orang harus berpuasa, dan orang

yang tidak melihat hilal itu sama hukumnya dengan orang yang telah

melihatnya.89

Menurut mazhab Syafi’i, apabila hilal telah terlihat disuatu negeri,

hukum keharusan puasa berlaku atas penduduk negeri yang berdekatan,

sedangkan negeri yang jauh tidak, sesuai dengan perbedaan matla’-nya

(menurut pendapat yang paling shahih). Perbedaan matla’ tidak mungkin

terjadi pada daerah yang jaraknya kurang dari 24 farsakh.90

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga

karakteristik matla’ sebagai berikut:

a. Bagi wilayah yang tidak melihat hilal tetap wajib memulai berpuasa,

karena kewajiban puasa tidak berkaitan dengan perbedaan wilayah, dan

pada dasarnya hilal sudah terlihat.

88 Ibid, h. 58.

89 Ibid.

90 Satu farsakh = 5544 M. Jaraknya adalah 5544 x 24 = 133,056 KM, perlu diketahui bahwa
jarak shalat qashar 89 KM adalah 4 barid atau 16 farsakh, sedangkan 1 farsakh = 3 mil = 4000
langkah, 1 langkah = tiga kaki, dan 2 kaki = 1 hasta, dan 1 hasta = 24 jari yang berjejer berdampingan.
Lihat dalam, Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 58.
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b. Konsep matla’ diterapkan pada wilayah yang letaknya saling berdekatan

dengan tempat rukyat.

c. Konsep matla’ yang diterapkan pada wilayah yang berbeda dengan

batasan perbedaan waktu qashar shalat. Selain batasan waktu qashar,

syarat pemberlakuan ini juga didasarkan pada tidak adanya perbedaan

konsep matla’ anatara kedua daerah tersebut.


