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M O T T O  

 

ُقواَاللََّهََوْليَ ُقوُلواََوْليََ ْخَشَالَِّذيَنََلْوَتَ رَُكواَِمْنََخْلِفِهْمَُذرِّيًَّةَِضَعافًاََخاُفواََعَلْيِهْمَفَ ْلَيت َّ
٩قَ ْوالََسِديًداَ  

 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 

dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
al-Qur’an, 4: 9.  
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ABSTRAKS 

Muhammad Mahmudi, 2015:                       ṭh Hukum Terhadap Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember Nomor: 02/MUI/Besuki/2012 Tentang 

Larangan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur. 

 

Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya fatwa MUI Jember tentang larangan 

eksploitasi anak di bawah umur, dimana persoalan eksploitasi anak di bawah 

umur Salah satu hal yang serius untuk mendapatkan kajian oleh MUI Jember dari 

aspek hukum Islam adalah realitas sosial tentang anak-anak  yang dikerahkan ke 

jalan-jalan untuk mengemis dan  mengamen (eksploitasi anak di bawah umur). 

Namun yang jelas penghasilan yang didapatkannya pada akhirnya tidak bisa 

dinikmati sendiri akan tetapi harus disetor kepada orang tua atau bos mereka. 

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana        ṭh 

hukum fatwa MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur 

beserta relevansi       ṭh hukum fatwa MUI Jember tentang larangan eksploitasi 

anak di bawah umur terhadap perlindungan anak. Kajian ini ditunjukkan untuk 

mendiskripsikan metode        ṭh hukum yang dilakukan MUI Jember dalam 

mengeluarkan fatwanya tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur yang 

ditinjau dari sisi uṣ liyyah-nya, sekaligus untuk mendiskripsikan relevansi hukum 

dari fatwa tersebut. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dan 

termasuk jenis kajian pustaka (library research). Sehubungan dengan        ṭh 

yang dilakukan oleh MUI  Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah 

umur digali dari al-Qur’an dan al-Hadist yang berbahasa Arab maka analisis data 

pendekatan yang digunakan pendekatan kebahasaan (al-q w ’     -lugawiyyah) 

dan pendekatan kaidah makna (al-qawaid al-m ’w yy h/  - y r’ yy h). Adapun 

teknik pengolahan data dilakukan dengan teknik conten analysis (analisis isi). 

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode deduktif. 

Hasil analisis dalam kajian tersebut, bahwa MUI Jember dalam 

mengeluarkan fatwa tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur, melihat 

realitas yang terjadi di dalam masyarakat demikian akhirnya dengan berbagai 

pertimbangan-pertimbangan yang diambil mengeluarkan fatwa tentang larangan 

eksploitasi anak di bawah umur dan hukumnya adalah haram. Dan tentu dalam 

mengeluarkan fatwa MUI Jember memiliki dasar dan metode        ṭh dalam 

mengeluarkan fatwa, yaitu: menggunakan metode        ṭh hukum   y       ’  li 

dan istiṣ  hi. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya        ṭh 

hukum fatwa MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur; a. 

Murni keagamaan, b. Keinginan MUI Jember turut mendukung kebijakan 

pemerintah. Relevansi        ṭh Hukum Fatwa MUI Jember Tentang Larangan 

eksploitasi anak di bawah umur terhadap perlindungan anak, terlihat dari 

keinginan MUI Jember turut mendukung kebijakan pemerintah tertuang dalam 

UU No 39 Tahun 1999, UU No 4 Tahun 1979, UU No 23 Tahun 2002. Dan 

implikasi dari fatwa MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah 

umur adalah memiliki implikasi pribadi dan sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam al-Qur’an 

dan al-Hadits yang bersifat qadim dan suci, yang oleh karenanya hukum Islam 

dinyatakan sebagai mendahului dan tidak didahului, mengontrol dan tidak dikontrol 

oleh masyarakat. Dari sisi metodologis hukum Islam dapat dipandang sebagai hukum 

yang bersumbur dari al-Qur’an dan al-Hadits melalui proses penalaran yang disebut 

ijtihad.
1
 

Ijtihad adalah upaya pencurahan segala kemampun secara optimal untuk 

menggali hukum syara’ yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits. Agar hukum 

syara’ yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash al-Qur’an atau  al-Hadits 

dapat diketahui maka harus digali melalui ijtihad.
2
 Upaya penggalian hukum tersebut 

menggunakan kaidah-kaidah        ṭh yang dalam wacana ilmu-ilmu keislaman 

dikenal sebagi ushul al-fiqh. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan ushul fiqh, 

adalah salah satu cabang ilmu hukum Islam yang dijadikan alat untuk memahami 

nash dalam rangka mengahasilkan atau menetapkan sesuatu atau ketentuan hukum. 

Dengan kata lain, Ushul fiqh menyangkut aspek metodologis dan teori penetapan 

                                                             
1
Muhammad Faisol, Metodologi Istinbath Hukum (Jember: Stain Jember Press, 2013), 9. 

2
Ahmad Azhar Basyir, ed. Jalaluddin Rahmat. et. al.,  Ijtihad Dalam sorotan (t. tp: Penerbit Mizan, t.t), 

25.  

1 
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hukum.
3
 Sebagian ulama mempersamakan dengan ijtihad, sebab istinbath merupakan 

kegiatan penggalian hukum syara’ dari al-Quran maupun al-Hadits.
4
    

Dalam perjalan sejarah Islam yang awal, hukum Islam merupakan kekuatan 

yang dinamis dan kreatif. Dalam hal ini terlihat instruksi Rasullah SAW. Kepada para 

sahabat dalam mengahadapi realita umat waktu itu. Tapi dalam melaksanaka ijtihad 

para sahabat tidak mngalami problem metodologis apapun, karena apabila meraka 

mendapat kesulitan dikembalikan ke pada Nabi. Adapun peran ijtihad pada masa ini 

masih terbatas pada masalah-masalah yang sangat sederhana karena pada priode ini 

meskipun Islam telah dianut oleh masyarakat yang berbeda dalam lingkungan Jazirah 

Arab. Tetapi tradisi, corak kehidupan sosial, dan tingkat ekonomi tidak jauh berbeda 

sehingga masalah-masalah yang muncul dan menuntut penyelesaian yuridis baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif hampir sama dan bahkan permasalahan yang 

yang terjadi diperiode masa ini sebagaian permasalahan yang dihadapi menjadi latar 

belakang munculnya al-Qur’an dan al-Sunnah. Selanjutnya Islam mengalami  

pertumbuhan, perkembangan, kemajuan kemunduran, dan akhirnya kejumudan (beku, 

statis, diam). 

Sebenarnya pada masa kejumudan sesungguhnya kegiatan        ṭh hukum 

tidak pernah berhenti sama sekali. Kenyataan ini bisa kita lihat dengan suatu fakta 

bahwa ijtihad dan kegiatan        ṭh hukum tetap dilakukan sekurang-kurangnya oleh 

dua kelompok penjaga syari’at yakni para qadli (hakim) dan para mufti (pemberi 

                                                             
3
Romli, Muqaranah Mazahib Fil Ushul (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 7.  

4
Faisol, Metodologi, 2. 
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fatwa untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan hukum Islam). Para 

qadli melakukan proses ijtihad dan        ṭh hukum melalui keputusan pengadilan. 

Sedangkan para mufti malakukan ijtihad dan        ṭh melalui fatwa-fatwanya. 

Adapun produk hukum kelompok yang pertama lebih mengikat pahak-pihak 

yang bersangkutan karena mereka berhadapan langsung dengan badan peradilan, dan 

kelompok kedua hanya bersifat nasehat. Tetapi demikian keputusan qadli tidak selalu 

tingkatannya lebih tinggih dari pada fatwa yang diputuskan oleh mufti. Bahkan dalam 

beberapa kasus tertentu para qadli menggunakan fatwa-fatwa para mufti setempat 

dalam keputusannya.
5
 

Pada zaman sekarang dengan teknologi yang serba canggih, persoalan-

persoalan yang dihadapi umat manusia semakin bertambah dan komplek seiring 

dengan perkembangan zaman sehingga usaha-usaha        ṭh hukum terus berlanjut. 

Kebanyakan persoalan-persolan yang dihadapi umat manusia zaman sekarang ini 

tidak ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Sedangkan 

persoalan-persoalan tersebut butuh pemecahan masalah dengan segera mungkin. 

Dalam hal ini tentunya tidak semua atau sekelompok orang yang mampu melakukan 

usaha-usaha tersebut, yaitu mereka yang mampu menerjemahkan maksud dan 

semangat al-Qur’an dan al-Sunnah. Tanpa menguasai bahasa Arab, niscaya seseorang   

                                                             
5
Ibid., 3. 
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dapat menafsirkan karena semua diturunkan dalam bahasa Arab sebagaimana 

ditegaskan Allah pada firmanya sebagai berikut;
6
 

 (٢) تَ ْعِقل ونَ  َلَعلَّك مْ  َعرَبِيًّا ق  ْرآنًا أَنْ زَْلَناه   إِنَّا
 Artinya: Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.
7
 

 Usaha-usaha tersebut sekarang lebih banyak dilakukan Nahdatul Ulama (NU) 

melalui Bahs al-Ma a’ l, Muhammadiyah melalui Majlis Tarjih, .MUI (Majelis 

Ulama Indonesia.
8
  

 Dalam hal ini usaha-usaha menerjemahkan maksud dan semangat al-Qur’an 

dan al-Sunnah tidak terlepas dari peran (MUI) Majelis Ulama Indonesia Jember 

dalam menjawab persoalan-persoalan umat.  

Pada dasarnya MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan 

cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada 

umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang 

diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai 

masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, 

meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-

umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi 

penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik 

antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; 

                                                             
6
Nashruddin Baidan. Metode Penafsiran al-Qur’a , kajian kritus terhadap ayat-ayat yang beredaksi 

mirip (jakrta: Pustka Pelajar, 2002), 267. 
7
al-Qur’an, 12:2. 
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Faisol, Metodologi. 4. 
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meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan 

cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada 

masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi 

secara timbal balik. 

Dalam kebijakan (khittah) pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah 

dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu: 

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya) 

2. Sebagai pemberi fatwa (mufti) 

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (R ’aya  wa khad m al ummah) 

4. Sebagai gerakan perdamain dan pembaharuan (Islah wa al Tajdid) 

5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar
9
 

Salah satu hal yang serius untuk mendapatkan kajian oleh MUI Jember dari 

aspek hukum Islam adalah realitas sosial tentang anak-anak  yang dikerahkan ke 

jalan-jalan untuk mengemis dan  mengamen (eksploitasi anak di bawah umur). Anak-

anak yang masih usia sekolah ini dikerahkan bisa jadi oleh orang tua mereka  sendiri, 

akan tetapi bisa juga dikerahkan oleh “bos” mereka. Namun yang jelas penghasilan 

yang didapatkannya pada akhirnya tidak bisa dinikmati sendiri akan tetapi harus 

disetor kepada orang tua atau bos mereka. 

Realitas tentang eksploitasi anak sebagaimana yang diuraikan secara singkat di 

atas memiliki sisi dan konsekwensi sebagai berikut: (1) Anak-anak yang dikerahkan 

                                                             
9
Muhammad Abdorin, “ Fatwa MUI”, http://muhamad-abdorin.blogspot.com/2012/07/bab-i-

pendahuluan fatwa-adalah-pendapat.html (26 Noperber 2014).  
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ke jalan-jalan untuk mengemis dan mengamen pasti akan tumbuh menjadi generasi 

yang tidak berkemampuan dan berketrampilan, karena mereka tidak sama sekali 

diberi kesempatan untuk belajar, baik dalam arti formal, maupun non formal. Bagi 

bos atau orang tua mereka, belajar tidaklah begitu penting, yang penting bagi mereka 

adalah uang. Karena demikian, maka waktu yang ada secara maksimal difokuskan 

untuk memperoleh uang, (2) Mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan 

juga anak-anak tersebut. Hal ini disebabkan karena cara meminta mereka yang 

terkadang agak memaksa dan nekat di tengah lalu-lalang jalan raya yang ramai, dan 

(3) Kedzaliman yang dilakukan oleh orang tua atau bos, karena menutup peluang 

anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menikmati uang yang 

dihasilkan oleh anak-anak tersebut. 

Uraian tentang identifikasi permasalahan yang mengitari realitas sosial tentang 

eksploitasi anak di bawah umur di atas makin menegaskan bahwa permasalahan yang 

terjadi bukan hanya berkaiatan an sich (pada dirinya sendiri) dengan mengemis dan 

meminta uang, akan tetapi ada yang lebih serius dari hanya sekedar mengemis dan 

meminta uang.  

Sehingga MUI Jember melihat realitas yang terjadi di dalam masyarakat 

demikian akhirnya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diambil 

mengeluarkan fatwa tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur dan hukumnya 
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adalah haram.
10

 Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh MUI Jember tentang 

larangan eksploitasi anak di bawah umur dan memutuskan hukumnya haram, tidak 

terlepas dalam upaya untuk penggalian hukum tersebut menggunakan kaidah-kaidah 

       ṭh.  

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, peneliti tertarik untuk kemudian 

malakukan “Studi analisis        ṭh hukum terhadap Majelis Ulama Indonesia fatwa 

(MUI) Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur, “sebagai judul 

skripsi peneliti tulis. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka fokus  analisis yang akan di 

uraikan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana metode        ṭh hukum fatwa MUI Jember tentang larangan 

eksploitasi anak di bawah umur ? 

2. Faktor-faktor Apa yang melatarbelakangi munculnya istin  ṭh hukum fatwa 

MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur ? 

3. Bagaimana relevansi istin  ṭh hukum fatwa MUI Jember tentang larangan 

eksploitasi anak di bawah umur terhadap perlindungan anak ?  

 

 

                                                             
10

MUI Jember, Keputusan Fatwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Se 

Koordinatorat Wilayah Eks Karesidenan Besuki NOMOR: 02/MUI/BESUKI/I/2012 Tentang Eksploitsi 

Anak Di Bawah Umur.  



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

8 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan-tujauan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan metode        ṭh hukum fatwa MUI Jember tentang 

larangan eksploitasi anak dibawah umur. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi munculnya 

is     ṭh hukum fatwa MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah 

umur. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi        ṭh hukum fatwa MUI Jember 

tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur terhadap perlindungan anak. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti mempunyai harapan semoga penelitian ini banyak bermanfaat baik bagi 

penulis pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Teoritis. 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan 

bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan 

permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan 

keilmuan mengenai bahasan hukum Islam terhadap        ṭh hukum tentang 

fatwa MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur. 

b. Serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat 

bermanfaat untuk generasi penerus dalam mengadakan penelitian yang sejenis, 
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dan sebagai referensi penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang 

penulis teliti. 

2. Praktis. 

a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi penelitian ilmiah yang 

dapat dijadikan laporan serta tugas akhir strata 1 (satu) Al-Ahwal Al-

Syahsiyyah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya. 

b. Bagi almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang studi 

analisis hukum Islam khususnya terhadap        ṭh hukum fatwa MUI Jember 

tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur.  

c. Bagi obyek Penelitian seperti orang tua atau boss yang mengarahkan anak-anak 

ke jalan-jalan untuk mengemis dan  mengamen (eksploitasi anak di bawah 

umur). Bisa mengetahui apa yang terkandung di dalam Fatwa MUI Jember 

terhadap larangan eksploitasi anak di bawah umur. Sehingga tidak lagi 

melakukan bentuk-bentuk eksploitasi apa saja terhadap anak di bawah umur 

termasuk untuk mengemis dan mengamen. 

E. Definisi Istilah 

1.      Istin  ṭh Hukum 

 Secara etimilogis kata        ṭh terambil dari kata na-bata yanbutu-nabtan yang 

berarti” air yang mengalir pertama kali muncul pada saat seseorang manggali sumur”. 

Kemudian secara terminologis kata        ṭh berarti mengeluarkan kandungan hukum 
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dari nash-nash dengan ketajaman nalar serta kamampuan yang optimal.
11

 Sedangkan 

hukum merupakan sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku 

manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting 

dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas 

untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum juga rangkaian 

peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk manusia dalam menjalani roda kehidupan 

ini agar hal tersebut sesuai dengan peraturan manusiawi secara dasar.
12

 

 Dalam hal ini yang dimaksud        ṭh hukum adalah suatu upaya yang 

dilakukan oleh MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur dengan 

mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara’ dari 

sumber-sumber yang asli untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku 

manusia dapat terkontrol.  

2. Fatwa  

 Fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang ulama (faqih) 

kepada seseorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan menyangkut hukum 

atau  kasus yang sedang dialaminya tanpa mengikat. 

 

 

 

                                                             
11

Faisol, Metodologi, 13. 
12

IbrahimLubis,“Hukum secara Umum dan Hukum Menurut 

Islam”http://almudirarizqi.blogspot.com/2013/09/makalah-pengertian-hukum-berbagi-ilmu.html (27 

Nopember 2014) 
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3. MUI 

 Sedangkan yang dimaksud MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang 

mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, 

membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
13

 

 Namun perlu kita ketahui keputusan para hakim tidak selalu lebih tinggih 

tingkatannya dari fatwa yang diputuskan oleh hakim. Bahkan dalam beberapa kasus 

menunjukkan bahwa para hakim menggunkan fatwa-fatwa MUI setempat dalam 

keputusannya.
14

 

4. Eksploitasi  

Eksploitasi adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang untuk memanfaatkan atau memeras tenaga kerja orang lain demi 

kepentingan bersama maupun pribadi.
15

 Sedangkan penjelasan atas Undang-undang 

Pepublik Indonesia Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 

13 huruf b dijelaskan perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan 

memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan 

pribadi, keluarga, atau golongan.
16

  

5. Anak Di bawah umur 

Sedangkan yang dimaksud anak di bawah umur, mengutip dalam penjelasan di 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja 

                                                             
13

Abdorin, “ Fatwa”, http://muhamad-abdorin.blogspot.com/2012/07/bab-i-pendahuluan-fatwa-adalah-

pendapat.html (26 Noperber 2014).  
14

Faisol, Metodologi, 4. 
15

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga,  (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 290 
16

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung: 

Citra Umbara), 50.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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disebutkan pengertian anak yaitu :”Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 

18 (delapan belas) tahun.
17

 Sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Hak Asasi 

Manusia dijelaskan pengertian anak adalah seriap manusia yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.
18

Jadi yang dimaksud Studi Analisis        ṭh Hukum Terhadap Fatwa 

MUI Jember Tentang Larangan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur dalam peneliti ini 

adalah Kajian secara ilmiah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, 

musabab) dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-

hukum syara’ dari sumber-sumber yang asli untuk menjamin adanya kepastian 

hukum dalam masyarakat terhadap pendapat hukum yang diberikan oleh seorang 

ulama (faqih) atau seorang mufti tentang Perintah (aturan) yang melarang perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanfaatkan atau 

memeras tenaga kerja anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun demi 

kepentingan bersama maupun pribadi.  

Namun Eksploitasi Anak di bawah umur yang dimaksudkan MUI Jember 

adalah anak-anak  yang dikerahkan ke jalan-jalan untuk mengemis dan  mengamen 

(eksploitasi anak di bawah umur).  Anak-anak yang masih usia sekolah ini dikerahkan 

bisa jadi oleh orang tua mereka  sendiri, akan tetapi bisa juga dikerahkan oleh “bos” 

                                                             
17

Aam sang pemimpi, “Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif”, 

http://aamsangpemimpi.blogspot.com/2010/10/pekerja-anak-dibawah-umur-menurut hukum.html (26 

Noperber 2014).  
18

Majda El-Muhtaj. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Jakrta: Kencana, 2005), 161. 
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mereka. Namun yang jelas penghasilan yang didapatkannya pada akhirnya tidak bisa 

dinikmati sendiri akan tetapi harus disetor kepada orang tua atau bos mereka.
19

 

F. Metodologi Penelitian 

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya dituntut 

untuk mengetahui dan memehami metode serta sistematik penelitian, jika penelitia 

tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun 

dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya adalah suatu penelitian disiplin ilmu usul fiqih, 

yaitu kajian suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan 

berbekal pengetahuan usul fiqih (teori hukum Islam) dan bertujuan untuk 

menunjukkan metode-metode        ṭh hukum yang digunakan Fatwa MUI 

Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Deskriptif adalah metode 

penyajian fakta secara sistematik sehingga dapat dengan mudah dipahami dan 

disimpulkan.
20

 Sedangkan analitis adalah mengurai sesuatu dengan tepat dan 

terarah. Sehubungan dengan        ṭh yang dilakukan oleh MUI  Jember 

tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur digali dari al-Qur’an dan al-

Hadist yang berbahasa Arab maka analisis data pendekatan yang digunakan 

                                                             
19

MUI Jember, Keputusan Fatwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Se 

Koordinatorat Wilayah Eks Karesidenan Besuki NOMOR: 02/MUI/BESUKI/I/2012 Tentang Eksploitsi 

Anak Di Bawah Umur.   
20

Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 6. 
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pendekatan kebahasaan (al-qawa’ d al-lugawiyyah) dan pendekatan kaidah 

makna (al-qawaid al-ma’w yyah/al- yar’ yyah).
21

 Sedangkan dilihat dari 

jenisnya, peneliti ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu 

penelitian yang menggunakan buku-buku atau karya tulis lainnya (makalah, 

artikel, laporan penelitian, dan lain-lain) sebagai sumber data.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan 

datanya adalah dokumentasi. Yaitu teknik untuk mencari data mengenai hal-hal 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, website, yang dianggap 

bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi 

permasalahan dalam peneliti ini. Dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan 

berkaitan dengan masalah yang dibahas. ada dua jenis sumber data yang 

digunakan dalam peneitian ini:  

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
22

 

Data primer ini diperoleh dari dokumentasi MUI Jember  yaitu Keputusan 

fatwa MUI Jember berkenaan fatwa larangan tentang eksploitasi anak di bawah 

umur.   

b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi, buku-

buku yang bersangkutan dengan Studi analisis        ṭh hukum terhadap fatwa 

MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur dan lain-lain 

                                                             
21

Lihat Faisol, “Ahmad Al-Syarbasi”, 16.  
22

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta): UI Press, 1989), 12. 
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yang bersangkutan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Lebih dari 

itu,  menurut Soejarno Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: 

c. Sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni 

bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer, 

skunder, diantaranya kamus dan esksiklopedia.
23

 

3. Analisis Data 

Untuk menganalisis istinbath hukum yang digunakan oleh MUI Jember 

terhadap Fatwa tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur maka akan 

digunakan teknik conten analysis (analisis isi)
24

. Selanjutnya untuk menarik 

kesimpulan digunakan metode deduktif, metode deduktif digunakan ketika 

menganalisis prinsip-prinsip istinbath hukum MUI  Jember yang berlaku secara 

umum kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus. 

G. Sistematik Pembahasan 

Sistematik pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi 

dari bab ke bab yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahklan 

dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari 

satu bab hingga bab terakhir.
25

 

                                                             
23

Ibid., 12.  
24

Content analisys ialah membuat telaah interaksi verbal mengenai pola isi. Lihat Neong Muhadjir, 

Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed  Edisi V Revisi (Yogyakarta: Rake 

Sarasin, 2007), 103. 
25

Tim Penyusun Stain Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: Pedoman Penulisan Ilmiah 

Ilmiah, 2014), 14. 
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BAB I : pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang 

meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematik 

pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum 

mengenai pembahasan dalam skripsi. 

BAB II : pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian 

terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang 

mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Sejarah singkat 

mengenai fatwa dan sejarah berdirinya MUI, sekaligus mengenai pedoman, metode 

dan penetapan  fatwa. Kemudian dilanjutkan dengan teori yang memuat Studi analisis 

istinbath hukum tentang fatwa MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di 

bawah umur : Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna 

menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. 

BAB III : Bab ini akan menjelaskan tentang macam-macam metode dalam  

       ṭh hukum yang akan digunakan untuk menganalisis fatwa MUI Jember tentang 

larangan eksploitasi anak di bawah umur. 

BAB IV : Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan Studi analisis 

       ṭh hukum terhadap fatwa MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di 

bawah umur. 

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang 

kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneulis dan 

diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari 
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hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian yang diharapkan akan dapat membantu 

memberikan saran-saran konstruktif yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bab ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik 

penelitian yang sudah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau buku dan atau belum 

dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah 

ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian 

yang telah dilakukan.
1
 

Pertama, STUDI ANALISIS FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010 

TENTANG KIBLAT (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat) 

penelitian ini dilakukan oleh SITI TATMAINUL QULUB.
2
 Adapun rumusan 

masalahnya, penulis melakukan penelitian tentang latarbelakang dikeluarkannya 

Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia, bagaimana           

hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, dan tinjauan terhadap 

fatwa tersebut dari perspektif ilmu falak. 

Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, dikeluarkannya fatwa MUI tersebut 

dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang bingung dengan pergeseran arah kiblat 

                                                           
1
Tim Penyusun Stain Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: Pedoman Penulisan Ilmiah 

Ilmiah, 2014), 85. 
2
http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/121/jtptiain-gdl-sititatmai-6024-1-skripsi-p.pdf(29 

Nopember   2014) 
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yang terjadi dan banyak dari kalangan masyarakat yang ingin membongkar masjid 

untuk meluruskan arah kiblatnya. Tujuan dikeluarkan fatwa tersebut agar tidak ada 

pembongkaran masjid. Kedua,           hukum yang dilakukan MUI dalam 

menetapkan fatwa tersebut, hanya menggunakan dalil  yar’  (hadist dan qiyas) tanpa 

mempertimbangkan ilmu falak dan teknologi yang sedang berkembang. Menurut 

anggapan MUI, menentukan arah kiblat itu sulit. Sehingga agar tidak menyulitkan 

masyarakat, maka arah kiblat Indonesia cukup menghadap ke arah barat Dalam 

pengambilan hukum tentang masalah kiblat ini, Komisi Fatwa MUI langsung 

mengambil dalil  yar’  berupa hadis riwayat at-Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. dan 

menafsirinya dengan menggunakan metode qiyas (analogi). Padahal al-Qur’an juga 

berbicara tentang masalah kiblat. Hadis yang dijadikan rujukan untuk menetapkan 

fatwa tentang kiblat sebagai berikut : Bercerita Muhammad bin Abi Masyarin, dari 

Muhammad bin Umar, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah 

saw bersabda: antara Timur dan Barat terletak kiblat (Kabah). Hadis di atas 

merupakan hadis tentang arah kiblat bagi orang-orang yang berada di Madinah. Yang 

dimaksud dengan Antara Timur dan Barat Terletak Kiblat adalah arah selatan karena 

posisi Madinah berada di sebelah utara Ka’bah. Komisi Fatwa MUI menggunakan 

dasar hadis ini untuk menetapkan arah kiblat bagi umat Islam di Indonesia dengan 

menganalogikan kepada penduduk yang tinggal di sebelah utara Ka’bah yaitu 

penduduk Madinah dan sekitarnya dengan 'illat sama-sama tidak dapat melihat 

ka’bah secara langsung (jihatul kabah). Sehingga berdasarkan rukun dari qiyas dapat 

dirumuskan, bahwa ashl atau maqis alaih dalam hal ini adalah kiblat penduduk 
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Madinah dan sekitarnya. Sedangkan far’u atau al-maqisnya berupa kiblat penduduk 

Indonesia. Dengan hukm al-ashl yaitu arah selatan, dan 'illat sama-sama tidak dapat 

melihat ka’bah secara langsung (jihatul kabah). Dengan metode qiyas tersebut, 

Komisi Fatwa mengambil kesimpulan hukum bahwa penduduk Indonesia yang 

berada di sebelah timur ka’bah, walaupun agak ke selatan, kiblatnya adalah 

menghadap ke barat. Dengan demikian, Komisi fatwa mengartikan jihatul kabah 

sebagai arah barat. Bila dikategorikan menurut metode           hukum MUI, maka 

metode yang digunakan dalam penetapan fatwa kiblat ini adalah metode  a’     atau 

qiyasi. Dalam           hukumnya, dilakukan dengan merumuskan illat yang menjadi 

penyebab/faktor spesifik sehingga hukum itu ditetapkan. Metode ini berusaha untuk 

menetapkan hukum bagi peristiwa aktual yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan 

dalam al-Qur’an dan Hadist dengan cara analogi kepada masalah yang sudah 

ditetapkan al-Qur’an dan Hadist. Ketiga, Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tersebut 

tidak tepat bila ditinjau dari perspektif ilmu falak. Karena menurut ilmu falak, arah 

kiblat Indonesia adalah menghadap ke arah barat serong ke utara sekitar 20–26 

derajat. Adapun penentuan arah kiblat sebenarnya tidak sulit bila dilakukan oleh 

ahlinya, bahkan setiap orang pun dapat melakukannya dengan metode yang sederhana 

yaitu rashdul Kiblat. 

Kedua, STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN 

SYARI’AH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN 
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UTANG penelitian ini dilakukan oleh PRILIA SHOFIYAT. 
3 Peneliti disini mencoba 

menjelaskan tentang  kegiatan perdagangan dan jual beli, adakalanya tidak dilakukan 

pembayaran tunai, melainkan secara hutang. Berhutang karena darurat untuk 

menutupi suatu hajat yang mendesak tentulah dapat dimaklumi. Tetapi apabila sifat 

dan sikap suka berhutang ini dibiasakan, akan berakibat buruk. Orang yang hutang 

rela kalau tanggungannya dipindahkan kepada orang lain, sedang orang lain yang 

diserahi tanggungan menerima dengan baik. Dengan adanya kerelaan dan penerimaan 

tersebut orang yang hutang telah melepaskan kewajibannya dan orang yang 

menerima tanggungan telah siap menanggungnya. Telah diketahui bahwa yang 

berkewajiban membayar hutang adalah orang (yang hutang) itu sendiri, dengan 

dipindahkannya kewajiban ini, ia telah lepas dari tanggung jawab. Kerelaan dan 

penerimaan tersebut tak ubahnya seperti dalam jual beli yang harus dilakukan dengan 

saling merelakan. Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal 

(perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan 

muhil menjadi tanggungan mu a  ‘a a  . Dari latar belakang tersebut timbul 

permasalahan bagaimana Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 

tentang Pengalihan Utang dan bagaimana metode           Hukum yang digunakan 

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan 

Utang. 
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http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/82/jtptiain-gdl-apriliasho-4059-1-2103083_-p.pdf (1 

Desember 2014) 
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Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pertama Fatwa Dewan 

Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang yaitu 

pemindahan utang dari LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) ke LKS (Lembaga 

Keuangan Syari’ah) dengan cara akad qardh, murabahah, syirkah al-milk, al-ijarah 

al-muntahiyah bi al-tamlik. Pada dasarnya pengalihan utang adalah mubah apabila 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Kedua 

dalam menetapkan           hukum dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan 

kaidah fiqhiyah. Namun dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-

MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang, belum disebutkan secara eksplisit dalil-dalil 

mengenai pengalihan utang tetapi dalil-dalil tersebut masih bersifat umum mengenai 

dalil bermuamalah. 

Ketiga, TELAAH KRITIS METODOLOGI ISTINBATH MUI (STUDI 

KASUS FATWA TENTANG GOLPUT) Penelitian ini dilakukan oleh Iffatul 

Umniati Ismail.
4
 Penulis disini mencoba menjelaskan berkaitan dengan persoalan 

        h al-ahkam yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam kasus 

Golput. Dalam studi ini ditemukan bahwa metodologi MUI dalam hal Golput dapat 

dikategorikan sebagai ”Ijtihad kolektif” yang hanya diterapkan oleh ulama Indonesia 

dan tidak ada ulama lain di tingkat internasional yang pernah melakukan hal tersebut. 

                                                           
4
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDQQFjAE&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.mediasyariahjurnal.com%2Findex.php%2FMedSyar%2Farticle%2Fdownload%

2F8%2F6&ei=yZ98VOybNIrmuQSUwoCYDA&usg=AFQjCNHYgPRk7jpRv2k0_n3TjHEshSFrkw 

(1 Desember 2014) 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mediasyariahjurnal.com%2Findex.php%2FMedSyar%2Farticle%2Fdownload%2F8%2F6&ei=yZ98VOybNIrmuQSUwoCYDA&usg=AFQjCNHYgPRk7jpRv2k0_n3TjHEshSFrkw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mediasyariahjurnal.com%2Findex.php%2FMedSyar%2Farticle%2Fdownload%2F8%2F6&ei=yZ98VOybNIrmuQSUwoCYDA&usg=AFQjCNHYgPRk7jpRv2k0_n3TjHEshSFrkw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mediasyariahjurnal.com%2Findex.php%2FMedSyar%2Farticle%2Fdownload%2F8%2F6&ei=yZ98VOybNIrmuQSUwoCYDA&usg=AFQjCNHYgPRk7jpRv2k0_n3TjHEshSFrkw
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Kajian ini mencoba menguraikan bagaimana metodologi yang diterapkan oleh MUI 

dalam hal fatwa sebagai suatu sistem hukum Islam. 

Hasil dari penelitian ini, Secara umum bisa dikatakan bahwa MUI dan Komisi 

Fatwa yang dinaunginya sudah melakukan         h hukum sesuai dengan konsep 

dasar yang sudah baku dalam tradisi Fiqh Islam Sunni. 

Semua dalil yang disebutkan dalam konsideran fatwa MUI ternyata masih  

debatable (dapat diperdebatkan dan tidak lepas dari gugatan). Dengan demikian, 

signifikansi (dilllah) setiap dalil tersebut tidak bisa dikatakan sebagai dalil yang 

qath`ie (pasti dan kuat), melainkan adalah sebuah dalil yang mempunyai signifikansi 

dzanniyah (bersifat dugaan). Sementara kita tidak bisa menghalalkan sesuatu yang 

tadinya dikatakan secara tekstual adalah haram, dan mengharamkan sesuatu yang 

asalnya adalah boleh, kecuali dengan sebuah dalil yang qa  ’ e. Kalau pun 

pengharaman itu bisa dilakukan, maka fatwanya harus bersifat kasuistik pada kasus-

kasus tertentu dalam skup yang sempit. Ini adalah lahan yang harus diisi oleh MUI 

daerah yang melihat sebuah fenomena langsung di lapangan, bukan lahan sebuah 

fatwa umum dari MUI Pusat yang seharusnya bersifat tetap dan tidak terlalu 

terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang kasuistik. Itupun juga hukumnya tidak 

hanya sebatas diharamkan, karena keempat status hukum yang lain (wajib, sunnah, 

mubah dan makruh) juga mempunyai probabilitas yang sama. Meskipun sebagai 

bentuk tindakan berhati-hati, menggunakan hukum makruh atau sunnah (tergantung 

kasus yang ada) adalah lebih baik daripada mengambil resiko besar mengharamkan 

yang halal dan ataupun mewajibkan yang asalnya tidak wajib. 
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Sejauh pengamatan penulis belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji 

metode         h hukum terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama 

Indonesia) dengan menggunakan pendekatan kebahasaan (al-qawa’ d a -lugawiyyah) 

dan pendekatan kaidah makna (al-qawaid al-ma’w yya /a - yar’ yya ), sehingga di 

sinilah peneliti tertarik untuk mengkajinya.  

B. Kajian Teori 

1. Istin     Hukum. 

Kata         h terdapat dalam al-Qur’an dalam bentuk f ’   mud a’ ; yaitu dalam 

surat al-Nisa’ (4) ayat 83: 

َو فِ  َأوِ  األم نِ  ِمنَ  أَم ر   َجاَءُهم   َوِإَذا ُهم   األم رِ  أُوِل  َوِإَل  الرَُّسولِ  ِإَل  َردُّوهُ  َوَلو   ِبهِ  أََذاُعوا اْل   ِمن  
تَ ن ِبطُونَهُ  الَِّذينَ  َعِلَمهُ لَ  َُتهُ  َعَلي ُكم   اللَّهِ  َفض لُ  َوَلو ال ِمن  ُهم   َيس   قَِليال ِإال الشَّي طَانَ  الت َّبَ ع ُتمُ  َوَرْح 
(٣٨ ) 

Artinya: 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).
5
 

 

Para ahli tafsir hampir secara keseluruhan menjelaskan yang dimaksud 

yastanbitunah adalah mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi (tidak jelas) dengan 

ketajaman pemikiran mereka.
6
 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa           hukum 

adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh 

                                                           
5
al-Qur’an, 4: 83.  

6
Muhammad Faisol.. Metodologi Istinbath Hukum (Jember: Stain Jember Press. 2013), 14. 
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hukum-hukum syara’ dari sumber-sumbernya yang asli. Pengertian ini identik dengan 

pengertian ijihad yang dikenal oleh para ulama’ usul fikih. 
7
 

Sehubungan dengan           yang dilakukan oleh MUI (Majelis Ulama 

Indonesia) Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur digali dari al-

Qur’an dan al-Hadist yang berbahasa Arab maka kerangka teoritik untuk analisis data 

digunakan pendekatan kebahasaan (al-qawa’ d a -lugawiyyah) dan pendekatan 

kaidah makna (al-qawaid al-ma’w yya /a - yar’ yya ).
8
 

Para ulama’ usul fiqih masa lalu telah meletakkan dan mengembangkan kaidah-

kaidah         h yang menjadi perangkat penting dalam melakukan penggalian 

hukum. Secara garis besar terdapat tiga macam I        , yaitu (i)            ay ni 

(semantik), yaitu         h menggunakan pendekatan kebahasaan, (ii)            a’  li 

(rasionalistik), yaitu penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran dan 

(iii)        t      ṣ  hi (filosofis), yaitu penetapan hukum yang menggunakan 

pendekatan kemaslahatan.
9
 Ketiga jenis           tersebut secara keseluruhan 

                                                           
7
Ibid., 14-15.  

8
Kaidah kebahasaan (al-qawa’ d a -lugawiyyah) adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami 

makna lafaz, susunan dan gaya bahasanya, seperti meneliti kehendak lafaz melalui teks yang bersifat 

am, khas, mutlaq, muqayyah khfiy, musykil, mujmal, mutassyabih, dan lain sebagainya. Adapun kaidah 

makna (al-qawaid al-ma’w yya /a - yar’ yya ) adalah pendekatan yang digunakan dari kaidah-kaidah 

syar’iyyah yang diinduksi melalui cara yang ditempuh syar’i dalam menetapkan hukum serta tujuan 

yang hendak dicapai dalam pentasyri’annya. Kaidah kebahasaan ditunjukkan kepada teks-teks al-

Qur’an dan al-Hadist. Sedangkan kaidah ma’ aw yya  digunakan untuk menggali hukum Islam 

melalui makna yang ingin dicapai oleh syari’ dalam menetapkan suatu hukum. Pendekatan ini bisa 

dikenal dengan usaha menetapkan maqa  d  yar’ yya . Lihat Muhammad Faisol, “Metode         h 

Hukum Ahmad Al-Syarbasi”, (Tesis, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003), 16. Lihat juga  Tim 

Penyusun, Ushul Fiqh II. 2. 
9
Jail Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 1997), 212. 
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bergerak pada seputar nas dan menjadikan nas sebagai sumber penyimpulan 

hukum.
10

 

2. Macam-Macam         h Hukum 

a.               ni 

        h bay ni atau (semantik)
11

 adalah pola         h hukum yang bertumpu 

pada kaidah-kaidah kebahasaan nas seperti am, khas, musytarah, mutlaq, muqayyad, 

amar dan nahy, hakiki dan  majazi dan lain-lainnya. Kita ketahui bersama bahwa 

sumber asasi hukum Islam berasal dari al-Qur’an dan al-Hadist yang berbahasa arab 

Maka dari itu dalam menggali hukum-hukum yang dikandungnya. Seorang mujtahid 

harus memahami secara komprehensif. Hal pertama yang menjadi perhatian para ahli 

usul fiqih dalam       a    ay ni adalah pengertian al-lafz (lafz/kata) dalam kaitanya 

dengan posisi lafadz-lafadz tersebut dalam kalimat.
12

  

b.         h         

        h  a’  li (rasionalistik)
13

 adalah pola isti    h hukum yang bertumpu 

pada ‘illah disyari’atkannya suatu ketentuan hukum. Muhammad Syalabi menyatakan 

bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan nash al-Qur’an 

dan al-Hadist dalam penuturannya sebagian diiringi oleh penyebutan ‘   a . Atas 

dasar ‘   a  yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum 

yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap ‘   a  yang ada 

                                                           
10

Faisol, Metodologi, 15. 
11

Mubarok, Metodologi Ijtihad, 212.  
12

Faisol, Metodologi, 16. 
13

Mubarok, Metodologi Ijtihad, 212.  
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dalam nash tersebut. Dalam perkembangan usul fiqih, menurut Muhammad Salam 

madkur terdapat dua corak metode  a’  li, yaitu qiyas dan istihsan.
14

 

c.               ṣ  hi 

              ṣ  hi (filosofis)
15

 adalah pola           yang dilakukan dengan 

menerapkan kaidah-kaidah umum yang mendukung karena tidak adanya dalil-dalil 

khusus mengenai suatu persoalan dari al-Qur’an dan al-Hadist dengan mendasarkan 

pada kiadah-kaidah     ṣ     atau maslahah mursalah. Maslahah mursalah secara 

harfiah berarti keadaan yang baik dan bermanfaat. Mursalah berarti netral. 
16

 

3. Deskripsi Tentang Fatwa 

a. Pengertian fatwa  

Fatwa menurut bahasa berasal dari kata ( ِت  -أَف  َت  ِإف  َتاء   -يُ ف  ) berarti menjelaskan 

hukum dalam suatu masalah. Ada yang mengartikan sebagai jawaban pertanyaan atau 

hasil       d atau ketetapan hukum, maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum 

tentang masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mu a  d, sebagai hasil 

       -nya.
17

 Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa fatwa berasal dari Bahasa 

Arab yaitu a -fa w  yang jamaknya adalah fa aw , yang berarti petuah, nasehat atau 

jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Fatwa didefinisikan sebagai 

pendapat mengenai suatu hukum Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban 

                                                           
14

Faisol, Metodologi, 65. 
15

Mubarok, Metodologi Ijtihad, 212.   
16

Ibid., 72-73. 
17
Hasanuddin, “  ud    a       er ada   e  de            u um  a wa MUI Tentang Aborsi Dan 

 m    a   ya”, (Tesis, Pasca STAIN Jember, Jember, 2014), 30. 
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terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya 

ikat. Tindakan memberikan fatwa disebut fu y  atau  f  ’, suatu istilah yang juga 

menurut kepada profesi memberi nasehat. Orang yang memberikan nasehat disebut 

muf   atau ulama’, sedangkan orang yang meminta fatwa disebut mu  af    Peminta 

fatwa bisa berupa perorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkannya.
18

 

Dan sosok muf   tidak boleh dilabelkan kepada sembarang orang.
19

 Sehingga fatwa 

mengandung arti sebagai sesuatu yang difatwakan oleh orang yang berilmu 

pengetahuan. 

Ada pula yang mengartikan kata fatwa ke dalam dua versi. Pertama, fatwa 

diartikan sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh muf   tentang suatu 

masalah. Kedua, fatwa diartikan sebagai nasehat orang alim, pelajaran baik, dan 

petuah.
20

 

Sedangkan fatwa ditinjau dari sisi istilah ushul fikih adalah pendapat yang 

dikemukakan oleh seorang mu a    d atau faq   sebagai jawaban atas permintaan 

orang yang mengajukan permohonan fatwa (mu  af  ) dalam suatu hukum yang 

sifatnya tidak mengikat.
21

 Dengan kata lain, peminta fatwa, baik peorangan, lembaga, 

maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang 

diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang muf   atau ulama di suatu 

tempat bisa saja berbeda dari ulama’ lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya 

                                                           
18

Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Jilid 2,6.  
19
Hasanuddin, “Studi Analisis, 31. 

20
Tim Redaksi, kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II. Ed. III. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 314. 

21
Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Jilid 2, 6. 
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cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang 

sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Fatwa juaga bersifat responsif terhadap 

perkembangan yang terjadi di masyarakat baik diminta atau tidak.
22

 

b. Syarat-syarat       

Tidak semua orang bisa menjadi seorang muf  . Ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi dan dimiliki oleh seorang muf  . Syarat-syarat tersebut menurut Ab   ahrah 

mengutip pendapatnya im m Ahmad bin Hanbal adalah:
23

 

1) Hendaklah ia memiliki niat semata-mata karena Allah atau tulus karena Allah, 

kalau ia tidak memiliki nait yang tulus maka fatwanya tidak memiliki  ur  

(cahaya), begitu juga dengan perkatannya tidak akan memiliki  ur  (cahaya). 

2) Hendaklah seorang muf   mempunyai ilmu, kesabaran, kewibawaan, dan 

ketenangan. 

3) Hendaklah seorang muf   itu adalah seorang yang benar-benar memiliki 

kompetensi dan menguasai ilmunya. 

4) Hendaklah seorang muf   itu adalah seorang yang memiliki kecukupan materi, 

bukan seseorang membutuhkan bantuan orang untuk penegak hidupnya. Karena 

dengan mempunyai kecukupan itu, ia dapat menolong ilmunya. Sedangkan 

apabila ia memerlukan bantuan orang lain, niscaya akan rendah pandang orang 

kepadanya. 

                                                           
22

Ibid., 6. 
23
Muhammad Ab  Zahra,    l-al-Fiqh, ed. Muntahana Azhari. Saefullah Ma’shum et.al. (Jakarta: PT. 

Pustaka firdaus, 2010), 595. 
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5) Hendaklah seorang muf   itu mengerti ilmu kemasyarakatan. Apabila seorang 

muf   tidak mengetahui keadaan masyarakat mungkin dia akan menimbulkan 

kerusakan-kerusakan dari fatwa-fatwanya.
24

 

c. Sejarah Fatwa   

Kosakata fatwa dipergunakan untuk arti jawaban dari ketidak jelasan atau 

kesamaran suatu hukum.
25

 Pada realitanya, fatwa adalah suatu bentuk penyampaian 

hukum-hukum Allah kepada manusia. Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi 

hukum) haruslah seseorang yang memiliki kapasitas pengetahuan tentang 

permasalahan yang akan disampaikan, jujur, serta memiliki keseluruhan moral dan 

perilaku. Fatwa digunakan untuk suatu makna yang lebih spesifik dari pada ijtihad, 

sebab ijtihad adalah mengerahkan daya kemampuan untuk mendapatkan hukum dari 

sumbernya (al-Qur’an dan al-Hadist), dengan atau tanpa didahului adanya pertanyaan 

yang diajukan, baik dalam masalah-masalah yang aktual atau sebatas wacana. 

Sedangkan fatwa adalah penalaran hukum dari sumber-sumbernya dengan didahului 

sebuah pengajuan pertanyaan dalam masalah-maslah yang aktual dan kasuistik. Lebih 

spesifik lagi, dalam berfatwa, seoarang mufti harus mengetahui terlebih dahulu 

deskripsi kejadian, permintaan fatwa, serta situasi dan kondisi.
26

 

Tindakan memberi fatwa disebut fu y  atau  fy ’, Suatu istilah yang juga 

merujuk pada profesi memberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau 
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Pokja Forum karya Ilmiyah (FKI). Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam. Kediri, Jawa Timut: Purna Siswa 

Aliyyah 2004 Madrasah hidayatul Mubtadi-ien, PP. Lirboyo Kota Kediri. 409.  
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Ibid., 409.  



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

31 
 

 
 

ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut mu  af  . Peminta fatwa bisa berupa 

perorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.
27

 

Pada dasarnya fu y  adalah profesi independen, namun di banyak Negara 

muslim menjadi terkait dengan otoritas kenegaraan dalam berbagai cara. Dalam 

sejarah Islam, dari abad pertama sampai dengan ketujuh Hijriah, negaralah yang 

mengangkat ulama yang bermutu sebagai muf  . Namun pada masa-masa selanjutnya, 

pos-pos resmi dari fu y  diciptakan, sehingga muf   menjadi jabatan kenegaraan yang 

hierarkis, namun tetap dalam fungsi keagamaan. Pada tempat dan periode tertentu, 

seperti pada masa Kerajaan Ottoman, fungsi muf   dikombinasikan dengan hakim dan 

pemegang jabatan ini seringkali dilarang memberikan fatwa sehubungan dengan 

tindakan hukum yang terjadi.
28

 

Fungsi kenegaraan yang dibebankan fu y  tidak menghilangkan pelaksanaan 

profesi itu secara pribadi. Akan tetapi dengan penerapan kitab-kitab undang-undang 

tertentu dengan segala perlengkapannya yang diambil dari sistem perundang-

undangan Eropa, maka profesi fu y  di banyak Negara Islam hampir tidak terpakai 

lagi.
29

 

Persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan profesi ini adalah: beragama 

Islam, memiliki integritas pribadi (‘ d  ), dan ahli       d (mu     d) atau memiliki 

kesanggupan untuk memecahkan masalah melalui penalaran pribadi. Berbeda dengan 
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Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Jilid 2,6. 
28

Ibid., 2,6.  
29

Ibid., 6-7. 
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seorang hakim, seorang mufti bisa saja wanita, orang buta atau orang bisu, kecuali 

untuk jabatan kenegaraan.
30

 

Keperluan akan fatwa ini sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan 

semakin meningkatnya jumlah pemeluk Islam dan semakin meluasnya daerah Islam, 

maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab 

persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang berkompeten di bidang 

tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti  atau 

para mu     d. 

Pada mulanya praktek fatwa diberikan secara lepas dan belum ada upaya untuk 

membukukan isi menjadi fatwa-fatwa ulama tersebut.  Pengumpulan fatwa menjadi 

sebuah kitab baru muncul pada abad ke-12. Di kalangan Mazhab Hanafi, di antara 

buku-buku kumpulan fatwa pertama disusun ialah kitab a - a     ra  al-Burhaniyyah 

yang berisi kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza (w.570 H/1174 M), kitab al-

Khaniyyah yang berisi kumpulan fatwa Qadi Khan (w.592 H/1196 M), kitab a -

  r   yya  berisi fatwa-fatwa Sirajuddin as-Sanjawi (w.abad ke-6 H), dan kitab Tatar 

Khaniyyah berisi fatwa-fatwa Ibnu Aliuddin (w.800 H/1397 M). Di kalangan Mazhab 

Maliki, di antara kumpulan fatwa pertama adalah kitab a -  ’y r a -Magrib yang 

berisi fatwa-fatwa al-Wansyarisi (w. 914 H/1508 M). Di kalangan Mazhab Hanbali, 

kitab kumpulan fatwa yang terkenal adalah kitab  a m ’ a   a  w  atau a - a  w  

a - u r  yang berisi fatwa-fatwa Ibnu Timiyah. Pada abad ke-17 kitab kumpulan 

fatwa yang terkenal ialah kitab  a  w    am  riyyah dari India. Kitab kumpulan 
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fatwa pada zaman modern ini antara lain adalah a - a  w  oleh Syekh Mahmud 

Syaltut, dan  a ’a   a a f   ad-    wa a - ay   oleh Ahmad Syarbashi. Khusus di 

Indonesia, kitab fatwa terkenal ialah kitab Tanya Jawab Agama dan Kata Berjawab 

oleh Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Soal Jawab Berbagai 

Masalah oleh Abdulqadir Hassan, dan Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
31
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Macam-Macam        ṭh Hukum 

Para ulama’ usul fiqih masa lalu telah meletakkan dan mengembangkan kaidah-

kaidah istinbath yang menjadi perangkat penting dalam melakukan penggalian 

hukum. Secara garis besar terdapat tiga macam          , yaitu (i)               ni 

(semantik), yaitu           yang menggunakan pendekatan kebahasaan,  (ii)           

     li (rasionalistik), yaitu penetapan hukum yang menggunakan pendekatan 

penalaran dan (iii)                  hi (filosofis), yaitu penetapan hukum yang 

menggunakan pendekatan kemaslahatan.
1
 Ketiga jenis I         tersebut secara 

keseluruhan bergerak pada seputar nas dan menjadikan nas sebagai sumber 

penyimpulan hukum.
2
 

1.        ṭ      ni 

              ni (semantik)
3
 adalah pola         h hukum yang bertumpu pada 

kaidah-kaidah kebahasaan.
4
 Sebagaimana terlihat secara jelas sumber asasi hukum 

Islam, yakni al-Qur    dan al-Hadits tertuang dalam bahasa Arab, maka untuk dapat 

menggali hukum-hukum yang dikandungnya, seseorang  u     d harus memahami 

                                                             
1
Jail Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 1997), 212. 

2
Faisol, Metodologi, 15. 

3
Mubarok, Metodologi Ijtihad, 212. 

4
Abdul Wahhab Khallaf, kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh (Jakarta: PT RajaGarfindo 

Persada, 2002), 219. 
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secara konprehensi. Suatu hal yang tidak mungkin jika seseorang yang tidak 

memahami bahasa Arab dapat menggali hukum secara memuaskan dari al-Qur’an 

dan al-Hadist yang berbahasa arab. 

Hal pertama yang menjadi perhatian para ahli usul fikih dalam         h Bayani 

adalah pengertian al-lafz (lafadz/kata) dalam kaitannya dengan posisis lafadz-lafadz 

tersebut dalam kalimat. Kajian tentang lafadz ini kemudian berlanjut dengan 

pembahasan lafadz itu dari berbagai sisi. Dalam hal ini para ulama klasik telah 

membahasanya secara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapai bebeapa 

ulama kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaili, Abd al-Wahhab khallaf, Abu Zahra, 

dan lain-lain mencoba mengelompokkannya dalam beberapa ketegori, yaitu (i) lafadz 

dilihat dari segi cakupan maknanya (         r w d    -lafz li al-     ), (ii) lafadz 

dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna (         r            -lafz al-

     ), (iii) lafdz dilihat dari segi petuntuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran 

(         r d         -  fz ‘      -               zu ur   -      w  k  f    ), (iv) 

lafadz dilihat dari segi cara pengungkapannya dalan makna yang dikandung (bi 

      r k  -fiyyah dalalah al-  fz ‘      -     ).
5
 

a. Lafadz dari Segi cangkupan Maknanya 

Lafadz itu diciptakan adakalanya untuk memberi pengertian, Dari segi 

cangkupan maknanya, lafadz dapat dibedakan menjadi tiga yaitu al-khas (khusus),  

sebuah satuan (orang, barang, hal) yang tertentu lafadz yang demikian itu  dinamakan 

khas, al-‘   (umum), beberapa satuan (orang, barang, hal) dengan sekali cipta. dan 

                                                             
5
Faisol, Metodologi. 16. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

36 
 

 

al-musytarak, beberapa satuan (orang, barang, hal) dengan beberapa kali cipta.
6
 

Berikut ini akan dipaparkan secara singkat beberapa bagian dari lafadz dilihat dari 

cangkupan maknanya.
7
 

1) Al-khas (khusus) 

Yang dimaksud dengan al-khas (kata yang khusus) adalah kata yang dibuat 

untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas jumlahnya, mencangkup segala 

sesuatu yang bisa ditetapkan kepadanya seperti seratus, dua atus, atau diterapkan 

kepada individu-individu tertentu seperti Khalid atau spesies tertentu seperti kuda 

atau burung, atau genus seperti manusia.
8
  

Kata yang al-khas mengandung arti yang termasuk dalalah al-qatiyyah 

terhadap makna yang dimaksud, dan hukum yang ditunjuknya adalah q      selama 

tidak ada dalil lain yang mengalihkan dari kepada yang lainnya.
9
 Sebagai salah satu 

contoh adalah firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 196 seperti berikut ini: 

ج   َوأِتمُّوا رَةَ  اْلَح رحُتح  فَإمنح  لمل هم  َوالحُعمح تَ يحَسرَ  َفَما ُأححصم َدحيم  ممنَ  اسح  يَ ب حُلغَ  َحّت   رُُءوَسُكمح  ََتحلمُقوا َوال اْلح
يُ  َدح هم  ممنح  أًَذى بمهم  أَوح  يًضاَمرم  ممنحُكمح  َكانَ  َفَمنح  َمَمل هُ  اْلح يَة   رَأحسم َيام   ممنح  َففمدح  نُُسك   أَوح  َصَدقَة   أَوح  صم

نحُتمح  فَإمَذا رَةم  َِتَت عَ  َفَمنح  أَمم ج   إمَل  بمالحُعمح تَ يحَسرَ  َفَما اْلَح َدحيم  ممنَ  اسح َيامُ  َيَمدح  لَح  َفَمنح  اْلح  أَي ام   َثالثَةم  َفصم
ج   فم  َلة   َعَشرَة   تملحكَ  َرَجعحُتمح  َذاإم  َوَسب حَعة   اْلَح ُلهُ  َيُكنح  لَح  لمَمنح  َذلمكَ  َكامم دم  َحاضمرمي أَهح جم  الحَمسح

َرَامم    (٦٩١) الحعمَقابم  َشدميدُ  الل هَ  َأن   َواعحَلُموا الل هَ  َوات  ُقوا اْلح
Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu 

terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban 

                                                             
6
Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Ushul. 111.  

7
Faisol, Metodologi. 17. 

8
Rahcmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih Untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 187. 

9
Ibid., 187.  
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yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban 

sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada 

gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, 

Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) 

aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam 

bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika 

ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa 

tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang 

kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban 

membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) 

Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan 

bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-

Nya.
10

 

 

Perintah untuk puasa tiga hari, dan puasa tujuh hari setelah tinggal di rumah 

merupakan lafadz yang khas karena tiga hari dan tujuh hari merupakan lafadz yang 

tidak mungkin ditafsirkan dengan pengertian lain. Di samping itu dalam ayat tersebut 

terdapat penegasan bahwa tujuh hari ditambah tiga hari adalah sepuluh hari yang 

sempurna. Dengan demikian kata tsalatsah (tiga),        (tujuh), ‘   r   (sepuluh) 

adalah kata-kata yang tidak mungkin selain arti-arti tersebut. Oleh karena itu kata 

tiga, tujuh, dan sepuluh adalah kata yang termasuk q        -dalalah.
11

 Berbeda 

halnya jika ada indikasi yang dapat memalingkan makna asli dan kata yang khusus 

tersebut maka dalalah hukumnya bukanlah q      seperti ucapan, “hakim itu 

membunuh seorang penjahat”. Ucapan ini menunjukkan bahwa seorang hakim 

menetapkan hukuman bunuh terhadap seorang penjahat. Hal ini bukan berarti hakim 

itu membunuhnya, karena kepentingan hakim dalam hal tersebut adalah 

penetapannya, bukan pelaksaannya. Jadi ucapan tersebut di atas dalalah hukumnya 
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?, Al-Qur    dan Tafsirnya Universitas Islam Indonesia, (t.tp: PT. Dana Bhakti Wakaf,  1995), 332.  
11

Faisol, Metodologi, 19. 
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tidak q      dengan kata lain kata qatala dalam ucapan tersebut tidak dimaksudkan 

dalam arti yang sebenarnya, tetapi dapat diartikan dengan yang lain. 

Lafadz khas selanjutnya terbagi menjadi empat bagian yaitu mutlaq, muqayyad, 

amr, dan nahy. Berikut ini akan dipaparkan masing-masing pembagian lafadz khas. 

a) Muthlaq 

Yang dimaksud dengan lafadz yang mutlaq adalah kata yang khusus yang tidak 

dikaitkan dengan kata lain yang dapat mempersempit kandungannya.
12

 Salah satu 

contoh lafadz yang muthlaq adalah Q.S. al-maidah (5): 89:  

َاَن َفَكف ارَتُُه إمطح  ُتُ األْيح َا َعق دح ذُُكمح ِبم َانمُكمح َوَلكمنح يُ َؤاخم ذُُكُم الل ُه بمالل غحوم فم أْيح َعاُم َعَشَرةم ال يُ َؤاخم
َوتُ ُهمح أَوح ََتحرميُر َرقَ َبة  َفَمنح لَح َيَمدح فَ  لميُكمح َأوح كمسح َياُم َثالثَةم َمَساكمنَي ممنح َأوحَسطم َما ُتطحعمُموَن أَهح صم

ُ الل ُه َلُكمح آيَاتمهم  َاَنُكمح َكَذلمَك يُ بَ ني  َفظُوا أْيح ُتمح َواحح َانمُكمح إمَذا َحَلفح  َلَعل ُكمح أَي ام  َذلمَك َكف ارَُة أْيح
ُكُروَن   (٩٨)َتشح

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang 

tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 

sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, 

ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa 

kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau 

memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang 

demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah 

kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan 

jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-

hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
13

 

 

Dalam ayat di atas terdapat kalimat    r r r q bah. Kata r q bah tidak disertai 

sifat apapun, oleh karena itu dalam melaksanakan salah satu sanksi melanggar 

sumpah yang telah ditentukan oleh Allah, orang yang melanggar sumpah dibolehkan 
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Tim Penyusun, Ushul Figh. (t.tp: t.p, 1986), 50.  
13

al-Qur’an, 5: 89.  
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memerdekakan budak: ia boleh berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, 

muslim atau non muslim. Hukum lafadz yang muthlaq tetap dalam kemutlakannya 

selama tidak ada dalil yang membatasi cangkupan maknanya. 

b) Muqayyad 

Yang dimaksud dengan lafadz muqayyad adalah kata khusus yang dikaitkan 

dengan kata lain yang dapat mempersempit kandungannya.
14

 Diantara contoh lafadz-

lafadz yang termasuk muqayyad adalah Q.S. al-Nisa (4): 92 berikut ini:  

رميُر َرقَ َبة  ُمؤحممَنة  َودم  ًنا َخطًَأ فَ َتحح ًنا إمال َخطًَأ َوَمنح قَ َتَل ُمؤحمم ُتَل ُمؤحمم يَة  َوَما َكاَن لمُمؤحممن  َأنح يَ قح
رميُر َرقَ َبة   ُقوا فَإمنح َكاَن ممنح قَ وحم  َعُدوٍّ َلُكمح َوُهَو ُمؤحممن  فَ َتحح لمهم إمال َأنح َيص د   ُمؤحممَنة  ُمَسل َمة  إمَل أَهح

َنة   لمهم َوََتحرميُر َرقَ َبة  ُمؤحمم نَ ُهمح مميثَاق  َفدميَة  ُمَسل َمة  إمَل أَهح َنُكمح َوبَ ي ح َفَمنح لَح َيَمدح  َوإمنح َكاَن ممنح قَ وحم  بَ ي ح
م تَ وحبًَة ممَن الل هم وََكاَن الل ُه َعلميًما َحكميًما ) رَيحنم ُمَتَتابمَعنيح َياُم َشهح  (٩٩َفصم

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin 

(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh 

seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba 

sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya 

(si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si 

terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan 

kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada 

keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 

Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) 

berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan 

adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
15

 

 

Dalam ayat di atas terdapat kalimat f    r r r q      u      . Oleh karena 

itu sanksi bagi yang membunuh orang lain karena kekeliruan atau tidak disengaja 

adalah memerdekakan hamba sahaya yang beragama Islam. Hamba sahaya yang 
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Tim Penyusun, Ushul Figh II. 50.  
15

al-Qur’an, 2: 238. 
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dimerdekakan tidak boleh diambil dari kalangan Nasrani, Yahudi, dan lain 

sebagainya.
16

 Secara umum lafadz yang muqayyad diamalkan sesuai dengan 

penyempitan makna yang telah ditentukan. 

c) Amr (Perintah) 

Amr atau perintah adalah lafadz yang berisi tuntutan dari yang lebih tinggih 

kedududkannya kepada yang lebih rendah kedudukanya.
17

 Dari definisi tersebut dapat 

ditarik kesimpulan ciri terpenting dari perintah atau amr, yaitu: Pertama, Subjek atau 

orang yang memerintah adalah orang yang lebih tinggih tingkatannya, sedangkan 

yang dimaksud dalam uraian ini adalah Allah sebagai Dzat yang mahatinggih dan 

Mahakuasa. Oleh kareana itu, Dia berhak memerintah seluruh makhluk-Nya, 

terutama manusia yang telah baliqh dan berakal; Kedua, Ada materi tertentu yang 

menjadi sasaran objek perintahnya, misalnya memerintah shalat, Jadi, materi 

perintahnya adalah shalat.
18

 

Dalam al-Qur’an terdapat berbagai bentuk (shighah) perintah, yaitu: 
19

 

Pertama, perintah dengan menggunakan kata kerja perintah (f      -amr) seperti pada 

firma Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 238 

َطى َوُقوُموا لمل هم قَانمتمنَي )  (٩٣٢َحافمُظوا َعَلى الص َلَواتم َوالص الةم الحُوسح
Artinya:Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. 

Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.
20
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Faisol, Metodologi. 22.  
17

Tim Penyusun, Ushul Figh II. 25.   
18

Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 245. 
19

Mubarak, Metodologi Ijtihad, 15-17. 
20

al-Qur’an, 2: 238.  
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Dalam ayat tersebut terdapat kata kerja perintah hafizu. Tuntutan untuk berbuat 

tersebut berasal dari Allah (yang lebih tinggih kedudukannya) kepada manusia (yang 

lebih rendah kedudukannya). Oleh karena itu ia disebut perintah (amr).
21

 

Kedua, perintah dengan menggunakan lam al-amr pada f      ud   r ’, seperti 

pada firman  llah dalam Q.S. al- aqar h (2): 282 sebagai berikut: 

تُُبوهُ  ُمَسمًّى َأَجل   إمَل  بمَديحن   َتَدايَ نحُتمح  إمَذا آَمُنوا ال ذمينَ  أَي َُّها يَا ُتبح  فَاكح َنُكمح  َولحَيكح لم  َكاتمب   بَ ي ح   بمالحَعدح
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar….
22

 

 

Dalam ayat di atas tersebut terdapat f      ud  r   yang disertai lam al-amr yang 

menunjuk kepada perintah, yaitu lafadz walyakub. 

Ketiga, perintah yang menggunakan kata-kata yang bermakna perintah,
23

 yaitu 

kata amara, farada, dan kataba seperti dalam Q.S. al-Nisa’ (4): 58, Q.S. al-Tahrim 

(66): 2, dan Q.S.al-Baqarah (2): 183 sebagai berikut: 

لمَها إمَل  األَمانَاتم  تُ َؤدُّوا َأنح  يَأحُمرُُكمح  الل هَ  إمن   ُتمح  َوإمَذا َأهح َ  َحَكمح لم  ََتحُكُموا َأنح  الن اسم  بَ نيح  إمن   بمالحَعدح
يًعا َكانَ  الل هَ  إمن   بمهم  يَعمُظُكمح  نمعمم ا الل هَ      (٨٢) َبصمريًا َسَم

Artinya:Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
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Faisol, Metodologi. 23.  
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al-Qur’an, 4: 58.  
23

Faisol, Metodologi. 24.  
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َانمُكمح  َتَمل ةَ  َلُكمح  الل هُ  فَ َرضَ  َقدح  كميمُ  الحَعلميمُ  َوُهوَ  َموحالُكمح  َوالل هُ  أْيح  (٩) اْلَح
Artinya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian 

membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
 

 تَ ت  ُقونَ  َلَعل ُكمح  قَ بحلمُكمح  ممنح  ال ذمينَ  َعَلى ُكتمبَ  َكَما الص َيامُ  َعَليحُكمُ  ُكتمبَ  آَمُنوا ال ذمينَ  أَي َُّها يَا
(٦٢٣) 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, 

 

Keempat, perintah yang menggunakan kalimat berita (al-jumlah al-

khabariyyah)
24

 seperti terlihat dalam firman  llah pada Q.S.  li’ Imran (3): 97 

berikut ini: 

ًنا َكانَ  َدَخَلهُ  َوَمنح  إمب حرَاهميمَ  َمَقامُ  بَ ي  َنات   آيَات   فميهم  جُّ  الن اسم  َعَلى َولمل هم  آمم َتطَاعَ  َمنم  الحبَ يحتم  حم  اسح
 (٩٩) الحَعاَلممنيَ  َعنم  َغنمي  الل هَ  فَإمن   َكَفرَ  َوَمنح  َسبميال إملَيحهم 

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 

Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; 

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang 

yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah;  Barangsiapa mengingkari 

(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan 

sesuatu) dari semesta alam.
25

 

 

Kelima, perintah yang menggunakan kalimat bersyarat
26

 seperti terlihat dalam 

Q.S. al-Baqarah (2): 196 sebagai berikut: 

َدحيم  تَ يحَسَر ممَن اْلح رحُتح َفَما اسح رََة لمل هم فَإمنح ُأححصم ج  َوالحُعمح  َوأِتمُّوا اْلَح
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Faisol, metodologi. 26.  
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Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu 

terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban 

yang mudah didapat,  

Keenam, perintah yang menggunakan kalimat berita yang disertai dengan sifat 

kebaikan
27

 seperti dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 220 sebagai berikut: 

ن حَيا فم    رَةم  الدُّ أَلُوَنكَ  َواآلخم   ر  َخي ح  َْلُمح  إمصحالح   ُقلح  الحَيَتاَمى َعنم  َوَيسح
Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: 

"Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik,  

 

Ketujuh, perintah dengan menggunakan kalimat berita yang disertai dengan 

janji
28

 seperti terlihat dalam firman Allah pada Q.S. al-Baqarah (2): 245 sebagai 

berikut:  

َعافًا لَهُ  فَ ُيَضاعمَفهُ  َحَسًنا قَ رحًضا الل هَ  يُ قحرمضُ  ال ذمي َذا َمنح   َوإملَيحهم  َويَ بحُسطُ  يَ قحبمضُ  َوالل هُ  َكثمريَةً  َأضح
 (٩٤٨) تُ رحَجُعونَ 

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan.
29

 

 

Jurhum ulama berpendapat bahwa lafadz amr selalu menunjukkan pengertian 

wajib kecuali ada indikasi yang menunjukkan pengalihan artinya kepada hukum yang 

lain seperti sunnah, mubah, irsyad, inszar, dan lain sebagainya.
30
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Ibid., 26.  
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al-Qur’an, 2: 245. 
30

Amir syarifuddin. Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 208. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

44 
 

 

d) Nahy (Larangan) 

Nahy adalah lafadz yang digunakan untuk menuntut agar maninggalkan suatu 

perbuatan dari yang lebih tinggih kedudukannya kepada yang lebih rendah. Pada 

dasarnya, perintah dan larangan sama, yaitu sama-sama perintah. Amr adalah perintah 

untuk berbuat, sedangkan nahy adalah perintah untuk tidak berbuat.
31

 Bentuk-bentuk 

larangan dalam al-Qur    dan al-Hadits adalah:
32

  

Pertama, f      ud  r   yag didahului oleh la-al-nahy
33

 seperti terlihat dalam 

firman Allah pada Q.S. al-Nisa (4):22 sebagai berikut:  

ًتا َوَساَء َسبميال  َشًة َوَمقح َوال تَ نحكمُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكمح ممَن الن َساءم إمال َما َقدح َسَلَف إمن ُه َكاَن فَاحم
(٩٩) 

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu 

Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
34

  

 

Dalam ayat tersebut terdapat f      ud  r   yang disertai la-nahy yaitu lafadz 

latanakihu. Larangan tersebut berasal dari Allah dan diperuntukkan bagi manusia. 

Oleh karena itu, disebut larangan (nahy).  

Kedua, kalimat berita (al-jumlah al-khabariyah) yang pada dasarnaya 

mengandung ancaman
35

, seperti dalam firman Allah pada Q.S.al-Mutaffifin (83): 1-3 

sebagai berikut:  
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تَ وحُفوَن )٦َويحل  لملحُمَطف فمنَي ) َتاُلوا َعَلى الن اسم َيسح (َوإمَذا َكاُلوُهمح أَوح َوزَنُوُهمح ٩(ال ذميَن إمَذا اكح
ُروَن )  (٣ُُيحسم

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-

orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,. 

Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi. 

 

2) ‘Am (Umum) 

‘A   menurut bahasa, artinya marata atau yang umum. Sedangkan menurut 

istilah, para ahli ushul fikih mendefinisikan ‘   sebagai lafadz yang meliputi 

pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafadz itu, dengan 

hanya disebut sekaligus.
36

 

Dalam pengertian yang sama abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa ‘   

adalah suatu lafadz yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan satu 

makna yang dapat mencangkup seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas dalam 

jumlah tertentu.
37

 Misalnya lafadz “ku  u  f   ” dalam firman Allah:  

َنا تُ رحَجُعوَن )  (٨٩ُكلُّ نَ فحس  َذائمَقُة الحَموحتم ُُث  إملَي ح
 

Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada 

kami kamu kembalikan.
38

 

 

Kata “ku  u dalam ayat diatas adalah     yang menunjukkan kepada apa saja 

yang bernyawa tanpa terbatas pada orang-orang tertentu. Juga lafadz “    ‘     ” 

dalam firman Allah yang berbunyi:  

                                                             
36

Faisol, Metodologi. 29.  
37

Khallaf. Kaidah-Kaidah. 290.   
38

al-Qur’an, 29:57  
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َرُهمح  زميَ ن  ُهمح َأجح يمي  ُهو, َحَيوًة طَي َبًه َولََنجح  َمنح َعممَل َصلمًحا م نح ذََكر  َأوح أَُثى َوُهَو ُمؤحممن  فَ َلُنحح
َسنم َما َكانُواح يَ عحَمُلوحَن                   بمَأحح

Artinya:Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik. 
Kata ‘  ” dalam ayat diatas adalah ‘   yang menunjukkan seluruh 

perseorangan baik laki-laki maupun perempuan asal dia beriman akan memperoleh 

kehidupan yang baik.  

a) Jenis-jenis L f dz ‘Am 

Lafadz am mempunyai beberapa bentuk, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Lafadz Kullu,      , k ff  ,        ra (artinya seluruhnya). Masing-masing 

lafadz tersebut meliputi segala yang menjadi mudhaf ilaihi dari lafadz-lafadz 

itu
39

, misalnya:  

َنا تُ رحَجُعوَن )  (٨٩ُكلُّ نَ فحس  َذائمَقُة الحَموحتم ُُث  إملَي ح
Artinya:Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kemudian hanyalah 

kepada Kami kamu dikembalikan.
40

 

 

يًعا األرحضم  فم  َما َلُكمح  َخَلقَ  ال ذمي ُهوَ  تَ َوى ُُث   َجَم  َوُهوَ  ََسَاَوات   َسبحعَ  َفَسو اُهن   الس َماءم  إمَل  اسح
ء   بمُكل       (٩٩) َعلميم   َشيح

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 

dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan 

Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
41
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40
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41
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 يَ وحممُكمح  لمَقاءَ  َويُ نحذمُروَنُكمح  آيَاتم  َعَليحُكمح  يَ ُقصُّونَ  ممنحُكمح  ُرُسل   يَأحتمُكمح  َألَح  َواإلنحسم  اْلحمن   َمعحَشرَ  يَا
نَا قَاُلوا َهَذا َنا َعَلى َشهمدح ََياةُ  َوَغر ت حُهمُ  أَن حُفسم ن حَيا اْلح هم  َعَلى َوَشهمُدوا الدُّ  َكافمرمينَ  َكانُوا أَن  ُهمح  مح أَن حُفسم

(٦٣١) 
Artinya: Hai golongan jin dan manusia, Apakah belum datang kepadamu Rasul-

rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu 

dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? 

mereka berkata: "Kami menjadi saksi atas diri Kami sendiri", kehidupan dunia 

telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa 

mereka adalah orang-orang yang kafir.
42

 

 

ريًا َوَنذميرً  ثَ َر الن اسم ال يَ عحَلُموَن )َوَما أَرحَسلحَناَك إمال َكاف ًة لملن اسم َبشم  (٩٢ا َوَلكمن  َأكح
Artinya:Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 

seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, 

tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.
43

 

 

2.  Isim istifham (pertanyan) man (siapa), ma (apa), aina, ayyun (dimana), dan 

mata (kapan)
44

, misalnya:  

َعافًا لَهُ  فَ ُيَضاعمَفهُ  َحَسًنا قَ رحًضا الل هَ  يُ قحرمضُ  ال ذمي َذا َمنح   َوإملَيحهم  َويَ بحُسطُ  يَ قحبمضُ  َوالل هُ  َكثمريَةً  َأضح
 (٩٤٨) تُ رحَجُعونَ 

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan.
45

 

 (٤٩َما َسَلَكُكمح فم َسَقَر )
Artinya: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"

46
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ُت َلُكمح ممنح إملَه  َغريحمي َفَأوحقمدح ِلم يَا َهاَماُن َعَلى الط نيم  َوقَاَل فمرحَعوحُن يَا أَي َُّها الحَمأل َما َعلممح
َعلح ِلم َصرحًحا َلَعل ي َأط    (٣٢لمُع إمَل إملَهم ُموَسى َوإمِّن  ألظُنُُّه ممَن الحَكاذمبمنَي )فَاجح

Artinya: Berkata Sulaiman: "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu 

sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka 

datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri".
47

 

 

بحُتمح  أَمح  ُخُلوا َأنح  َحسم َن ةَ  َتدح ُهمُ  قَ بحلمُكمح  ممنح  َخَلوحا ال ذمينَ  َمَثلُ  يَأحتمُكمح  َوَلم ا اْلح ت ح  َوالض ر اءُ  الحَبأحَساءُ  َمس 
  (٩٦٤) َقرميب   الل هم  صحرَ نَ  إمن   َأال الل هم  َنصحرُ  َمَّت  َمَعهُ  آَمُنوا َوال ذمينَ  الر ُسولُ  يَ ُقولَ  َحّت   َوزُلحزمُلوا

Artinya: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga, Padahal 

belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu 

sebelum kamu? mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta 

digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul 

dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan 

Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu Amat dekat.
48

 

 

3. Isim Isyarah,  seperti man (barang siapa), ma (apa saja), dan ayyun (yang mana 

saja)
49

, misalnya:  

لم  أََماِّنم   َوال بمأََمانمي ُكمح  لَيحسَ   َوال َولميًّا الل هم  ُدونم  ممنح  لَهُ  َيَمدح  َوال بمهم  َُيحزَ  ُسوءًا يَ عحَملح  َمنح  الحكمَتابم  أَهح
ريًا  (٦٩٣) َنصم

Artinya: (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong 

dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli Kitab. Barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu 

dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari 

Allah.
50

 

 

دمي الل هَ  َوَلكمن   ُهَداُهمح  َعَليحكَ  لَيحسَ  ُكمح  َخريح   ممنح  تُ نحفمُقوا َوَما َيَشاءُ  َمنح  يَ هح  تُ نحفمُقونَ  َوَما َفألن حُفسم
هم  ابحتمَغاءَ  إمال  (٩٩٩) ُتظحَلُمونَ  ال َوأَن حُتمح  إملَيحُكمح  يُ َوف   َخريح   ممنح  تُ نحفمُقوا َوَما الل هم  َوجح
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Artinya: Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan 

tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang 

dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan 

Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu 

membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa 

saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya 

dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).
51

 

 

د  َفَمنح َكاَن يَ رحُجو لمَقاَء رَب هم  َا إمَْلُُكمح إمَله  َواحم ث حُلُكمح يُوَحى إمَِل  أَّن  َا أَنَا َبَشر  مم فَ لحيَ عحَملح َعَمال ُقلح إمَّن 
رمكح بمعمَباَدةم رَب هم َأَحًدا ) ًا َوال ُيشح  (٦٦١َصاْلم

Artinya: Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama 

yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama 

yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan 

janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".
52

 

 

َا امحرَأَة  َسأ َلتح َزوحَجَها الط اَلَق ممنح َغريحم بَأحس  َفَحرَام   ُه َصل ىقَاَل َرُسوُل الل   الل ُه َعَليحهم َوَسل َم: ))أْيُّ
َن ةم )رواه أمحد( َها رَائمَحُة اْلح       َعَلي ح

Artinya: Rasulullah S W,.  ersabda, “ Siapa saja perempuan yang minta 

ditalak kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya wangi surga” (HR. 

Ahmad). 

 

4. Isim mufrad yang makrifat dengan alif lam (al) atau idhafah
53

 misalnya: 

َا َجزَاءً  أَيحدميَ ُهَما فَاقحَطُعوا َوالس ارمَقةُ  َوالس ارمقُ    (٣٢) م  َحكمي َعزميز   َوالل هُ  الل هم  ممنَ  َنَكاال َكَسَبا ِبم
Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 

sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
54

 

 

وا َوإمنح  ُتُموهُ َسأَلح  َما ُكل   ممنح  َوآتَاُكمح   (٣٤) َكف ار   َلظَُلوم   اإلنحَسانَ  إمن   َُتحُصوَها ال الل هم  نمعحَمةَ  تَ ُعدُّ
Artinya: Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa 

yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, 
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tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat 

zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).
55

 

 

5. J     yang ditakrifkan (makrifat) dengan alif lam atau idhafah:
56

 

                       

                            

        

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 

banyak memakan yang haram, jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu 

(untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau 

berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak 

akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan 

perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
57

 

 

 َوبَ َناتُ  األخم  َوبَ َناتُ  َوَخاالُتُكمح  َوَعم اُتُكمح  َوَأَخَواُتُكمح  َوبَ َناُتُكمح  أُم َهاُتُكمح  َعَليحُكمح  ُحر َمتح 
 الالتم  َورَبَائمُبُكمُ  نمَسائمُكمح  َوأُم َهاتُ  الر َضاَعةم  ممنَ  َوَأَخَواُتُكمح  أَرحَضعحَنُكمح  الالتم  َوأُم َهاُتُكمُ  األخحتم 

 َعَليحُكمح  ُجَناحَ  َفال ِبممن   َدَخلحُتمح  َتُكونُوا لَح  فَإمنح  ِبممن   َدَخلحُتمح  الالتم  نمَسائمُكمُ  ممنح  ُحُجورمُكمح  فم 
َ  ََتحَمُعوا َوَأنح  َأصحالبمُكمح  ممنح  ال ذمينَ  أَب حَنائمُكمُ  َوَحالئملُ  م  بَ نيح تَ نيح  َكانَ  الل هَ  إمن   َسَلفَ  َقدح  َما إمال األخح

يًما ورًاَغفُ    (٩٣) َرحم
Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 

belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 

berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
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kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
58

 

 

6. Isim Nakirah yang terletak sesudah Nafi,
59

 misalnya: 

َبلُ  َوال َشيحًئا نَ فحس   َعنح  نَ فحس   ََتحزمي ال يَ وحًما َوات  ُقوا َها يُ قح ن ح َها يُ ؤحَخذُ  َوال َشَفاَعة   مم ل   ممن ح  ُهمح  َوال َعدح
 (٤٢) يُ نحَصُرونَ 

Artinya: Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) 

seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) 

tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan 

ditolong.
60

 
 

7. Isim mausul (alladzi,     dz    ,        ,    d              ),
61

 misalnya: 

َوالَ  يَأحُكُلونَ  ال ذمينَ  إمن   َا ظُلحًما الحَيَتاَمى أَمح  (٦١) َسعمريًا َوَسَيصحَلوحنَ  نَارًا ُبُطوِنمممح  فم  يَأحُكُلونَ  إمَّن 
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 

zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan 

masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
62

 

b) Macam-Macam ‘Am 

Berdasarkan penelitian terhadap nash-nash yang dilakukan oleh para ahli usul 

fikih, lafadz am terbagi menjadi tiga, yaitu:
63

 

1. ‘Amm  ur du      ‘ m (‘   yang benar-benar dimaksudkan untuk umum), 

yaitu ‘   yang disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan untuk 

dikhususkannya,
64

 misalnya firman Allah: 
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60
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Karim, Fiqh. 164.  
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تَ وحَدَعَها ُكلي فم كمَتاب  مُ  تَ َقر َها َوُمسح بمني  َوَما ممنح َداب ة  فم األرحضم إمال َعَلى الل هم رمزحقُ َها َويَ عحَلُم ُمسح
(١) 

Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah 

yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan 

tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh 

Mahfuzh).
65

 

ء  َحيٍّ   َوَجَعلحَنا ممَن الحَماءم ُكل  َشيح
Artinya: Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.

66
   

 

Masing-masing ayat tersebut di atas adalah menerangkan secara umum Sunnah 

Allah, bahwa setiap binatang yang melata di muka bumi, niscaya diberi rizeki, dan 

bahwa segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari unsur air, karena menurut akal 

bahwa semua mahluk yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh tidak diberi 

makan. Menurut pengertian secara ilmiah bahwa segala sesuatu yang hidup itu tentu 

terdiri dari unsur hidup yang antara lain ialah unsur air. Petunjuk akal atau pengertian 

secara ilmiah inilah yang menjadi qarinah yang menghilangkan kemungkinan 

kekhususannya dari petunjuk yang umum itu. Oleh karena itu, d       ‘  -nya 

(petunjuk keumumnnya) adalah bersifat q      u   -d       ‘     ‘u u  (pasti 

keumumannya), yakni tidak ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah 

khusus.
67

 

                                                                                                                                                                              
64

Ibid., 296. 
65

al-Qur’an,  11:6. 
66

Ibid., 21:30. 
67

Faisol, Metodologi, 39. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

53 
 

 

2. ‘Am  ur du bihi khushush (‘  , tetapai yang dimaksudkan adalah khusus),
68

 

yakni ‘   yang disertai qarinah yang menghilangkan arti umumnya dan kejelasannya 

bahwa yan dimaksud dengan ‘   itu, adalah sebagian dari satuannya, misalnya lafadz 

“  -N   ” dalam firman Allah: 

جُّ  الن اسم  َعَلى َولمل هم    الحبَ يحتم  حم
Artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.

69
 

 

 Kata “  -    ” dalam ayat di atas adalah ‘  , yakni seluruh manusia. Akan 

tetapi yang dimaksudkan dengan al-nash dalam  ayat tersebut adalah khusus, yaitu 

orang-orang mukallaf (dewasa laki berakal) saja. Karena menurut akal tidak boleh 

jadi Allah SWT, mewajibkan haji kepada orang-orang yang tidak sempurna akalnya. 

Petunjuk akal inilah yang menjadikan qarinah yang menghilangkan arti umumnya.
70

  

3. ‘Am makhshush (‘am yang khusus untuk ‘am),
71

 yaitu ‘   muthlak. Artinya 

‘am yang tidak disertai qarinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan 

tidak disertai pula qarinah yang mengilangkan keumumanya. Pada kebanyakan nash 

yang didatangkan dengan shighat umum tidak disertai qarinah, sekalipun qarinah 

lafdhiyah (tertulis), ‘ q      (dalam pemikiran) atau ‘urf     (adat kebiasaaan) yang 

menyatakan keumumannya atau kekhususannya. Lafadz-lafadz ‘am semacam ini 

adala jelas menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang 
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mengkhususkannya. Misalnya lafadz “al- u      q  ” (wanita-wanita yang ditalak) 

dalam firman Allh berikut:  

                
Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru' 

 

Kata “  - u      q  ” adalah ‘     k  u  . Karena tidak disertai qarinah 

yang mengilangkan kemungkinan kekhususannya dan keumumannya. Ia tetap dalam 

keumumannya selam belum ada dalil yang mengkhususkanya. Adapun perbedaan 

    r  ‘    uradu bihil khushush dengan ‘     k   u   ialah ‘am yuradu bihil 

khushush dengan ‘     k   u   adalah khithab-k       ‘   yang disertai qarinah 

yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah khusus, bukan  umum.
72

 Seperti 

pada kitab-kitab pemberian beban taklif yang bersifat umum, akan tetapi yang 

dimaksudkan adalah khusus bagi orang-orang yang sudah mukallaf saja. Sedangkan 

‘     k   u   adalah ‘   yang tidak diserati qarinah yang menjelaskannya bahwa 

yang dimaksudkan adalah sebagai satuannya. Oleh karena itu, ‘am makhshush ini 

masih mencangkup seluruh satuan yang dapat dimaksudkan ke dalamnya, akan tetapi, 

kemudian datang mukhashshishnya (yang mentakhsiskannya). Misalnya firman 

Allah: 
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Artinya: Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan 

(lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang 

ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. 

 

Ayat tersebut mengeculikan bagi orang yang sakit dan berpergian  

diperbolehkan tidak berpuasa, dan mengganti pada hari yang lain. 

c) Dalalah dan Pengamalan ‘Am 

Dilihat dari segi dalalah dan pengamalannya,   f dz ‘   terbagi menjadi lima 

yaitu:
73

 

1. Idza warada al-‘ m           l-khash fa al-  r      ‘umum  l-lafadz la bi 

khusus al-sabab (apabiala ‘   datang karena sebab khas, maka yang dianggap 

adalah umumnya lafadz, bukan khususnya sebab), hal tersebut karena perintah ibadah 

kepada seluruh hamba  llah dengan lafadz yang dari syar’i padahal lafadz ini umum. 

Jika menjumpai suatu hadist Nabi SAW yang merupakan jawaban atas suatu 

pertanyaan tiba-tiba kita lihat bahwa itu menggunakan perkataan (lafadz) yang 

memberikan pengertian umum maka kita tidak usah mengembalikan pada sebab 

timbulnya hadist tersebut. Dalam hal ini, kita mengambil kesimpulan hukum dari 

hadits tersebut. Contoh sorang sahabat bertanya kepada Rasullah SAW. Sebagai 

berikut: 

َر، َوَنح  ممُل َسَأَل َرُجل  َرُسوَل الل هم َصل ى الل ُه َعَليحهم َوَسل َم، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل الل هم، إمنَا نَ رحَكُب الَبحح
رم؟ فَ َقَل َرُسوُل الل هم َصل ى الل ُه َمَعَنا القَ  َنا، أَفَ َنتَ َوض أُ ممَنالحَبحح اءم، فَإنح تَو ض أح نَا بمهم َعطمشح

َ
لميَل ممَن امل

 َعَليحهم َوَسل َم: ))ُهَو الط ُهوُر َماُؤُه، اْلملُّ َميحَتُتُه(( )رواه الرتميدي(
                                                             
73
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Artinya: Seorang sahabat bertanya kepada Rasullah S W., “Wahai Rasullah, 

sesungguhnya kita ini sedang mengarungi lautan, padahal kita hanya membawa 

air sedikit saja, dan bila kita berwudlu dengan air ini, tentu kita akan kehausan. 

Apakah kita boleh berwudlu dengan air laut ini? Rasullah SAW., kemudian 

bersabda, ”laut itu airnya suci dan binatangnya halal (dimakan)” (HR. 

Tirmidzi). 

 

Jawaban itu seolah-olah diberikan karena terpaksa (darurat), hingga andaikan 

tidak ada keadaan yang serupa, maka hukum air laut dan bangkai binatangnya tidak 

demikian. Namun, sesuai dengan kaidah di atas, maka pengertian jawaban Nabi SAW 

itu menunjukkan yan ‘am. Hukum itu berlaku dalam keadaan terpaksa ataupun tidak, 

meskipun timbulnya karena ada sebab yang khas, tetapi memberikan pengertian 

umum.
74

 

2. Al-khithab al-kahsh bi wahidah min al-ummah yufid al-‘umum         dull  

al-d l l ‘ l   l-khusus (khitab yang khusus tertuju kepada seseorang dari seluruh 

umat memberikan faedah menunjukkan umum, kecuali apabia diketahui ada dalil 

yang menunjukkan khusus bagi orang itu saja), kita sering menjumpai khitab yang 

ditunjukan untuk seseorang saja yang berhubungan dengan suatu kejadian yang 

dialami oleh orang itu. Dalam hal ini, jika tidak dijumpai adanya dalil yang 

menentukan bahwa khitab itu hanya khusus untuk seorang yang menerimanya saja, 

maka khitab tersebut barlaku untuk umum, sebagaimana Nabi SAW. Bersabda: 

َدة ، َكَقوحلم لمممائةم امحرَأَة  )رواه أمحد( َا قَ وحِلم المحرَأَة  َواحم  إمَّن 
Artinya: Sesungguhnya perkataan yang tertuju kepada seorang wanita, sama 

seperti perkataanku terhadap seratus wanita” (HR.  hmad). 

Contoh sabda Nabi SAW : 

                                                             
74
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َا ُتَكَها ِبم َمَعَك ممَن الُقرحانم )رواه البخا ري ومسلم( أَنحَكحح  
Artinya: “ ku telah menikahkan kamu kepadanya (wanita itu) dengan mahar 

al-Qur’an, artinya dengan mahar mengajar” (HR.  ukhari dan Muslim). 

 

Meskipun khitab ini ditunjukkan kepada seseorang yang sedang melakukan 

pernikahan pada masa Nabi SAW tetapi khitab ini berlaku pula untuk umum, karena 

tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk orang itu saja. Dengan demikian, memberi 

mahar dengan mengajar al-Qur’an, dianggap cukup memenuhi pembayaran mahar 

yang merupakan kewajiban bagi orang yang melakukan akad pernikaan. Lain dengan 

khitab yang ditunjukan kepada seseorang, kemudian terdapat dalil yang menentukan 

bahwa khitab itu khusus untuk orang yang dituju, misalnya sabda Nabi SAW yang 

ditunjukan kepada Abu Burda, tentang kurban dengan anak kambing yang belum 

cukup umurnya. 

 ََتحزمُئَك َواَل َُتحزمُئ َأَحًدا بَ عحَدَك )رواه البخاري ومسلم(
Artinya: “Kurban itu cukup bagimu, akan tetapi belum dianggap cukup bagi 

orang lain sesudah kamu” (HR.  ukhari dan Muslim). 

 

Khitab semacam itu, tidak berlaku untuk orang lain. Karena ada dalil yang 

mengkhususkan, artinya tidak berlaku terhadap umum.
75

 

3. Dz kr   ’d   fr d  l-‘ m  l-muwafiq lah fi al-hukm la yaqtadhi al-takhshish 

(menyebutkan sebagaian satuan lafadz    ‘   tersebut, tidak berarti menakhsiskan) 

Kita sering menjumpai dua macam khitab yang menetapkan hukum tentang 

suatu hal. Khitab pertama menunjukkan umum, sedangkan khitab yang kedua 
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menunjukkan khusus, yaitu isinya merupakan sebagian dari satuan lafadz yang 

menujukkan umum (khitab pertama). Apabila khitab kedua mengandung hukum yang 

sama dengan hukum yang terdapat pada khitab yang pertama maka khitab kedua itu 

tidak berarti mentakhsis khitab pertama, yakni keumuman khitab yang pertama itu 

tetap berlaku. 

4. Al-‘ m   ’d   l-tahkhshish hujjah fil al-baqi (lafadz ‘   sesudah ditakhsis 

tetapi menjadi hujjah bagi satua-satuan yang masih tertinggal)  

Dalil ‘   sesudah ditakhsis masih berlaku bagi satuan lain, misalnya firman Allah 

SWT. Q.S. al- ’raf: 32: 

رَجَ  ال تم  الل هم  زميَنةَ  َحر مَ  َمنح  ُقلح    لمعمَبادمهم  َأخح
Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang 

telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya.
76

 

 

Ayat ini menyatakan bahwa semua perhiasan dibolehkan, kemudian 

ditakhsisnya cincin emas bagi orang laki-laki dengan hadist Nabi SAW berikut ini: 

، فَ نَ َزَعُه َفطََرَحُه، وَ  قَاَل: َأن  َرُسوَل الل هم َصل ى الل ُه َعَليحهم َوَسل َم رََأي َخاَِتَا ممنح َذَهب  فم َيَد َرُجل 
َعُلَها ََف َيدم ))يَ عحممُد َأَحُد َأَحدُُكمح إمَل ََجحرَة  ممنح  (( )رواه ومسلم(هم نَار  فَ َيجح  

Artinya: Bahwasannya Nabi SAW melihat cincin emas di tangan seorang laki-

laki, kemudian beliau mencabut dan meletakkannya. Seraya bersabda “ Dengan 

sengaja salah seorang di antara kamu mengambil bara api neraka, maka 

janganlah ia di tangannya” (HR. Muslim). 

 

5. Al-‘ m l     l-‘ m q  l   l-      ‘    l-mukhashshish la yajuz 

(Mengamalkan dalil ‘   sebelum menyelidiki yang menakhsis tidak dibolehkan) 
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Menurut kaidah tersebut di atas, kita tidak boleh mengamalkan dalil-dalil ‘am tanpa 

menyelidiki dahulu dalil yang menakhsiskannya. Kita ketahui bahwa dalil-dalil 

sari’ah itu terdiri atas ayat-ayat al-Qur’an dan hadist-hadist yang letaknya tidak selalu 

beriringan antara satusma lain yang memberikan pengertian umum dan yang khusus. 

Kaarena itu, perlu adanya usaha untuk mencari dan membandingkan semua dalil 

syara’ terutama tentang dalil yang memberikan pengertian umum itu ditakhsis atau 

tidak.
77

 

3) Musytarah 

Lafadz musytarah adalah kata yang mempunyai lebih dari satu makna.
78

 Contoh 

yang sangat umum dan banyak sekali kita temukan dalam kitab-kitab ushul fiqh 

adalah lafadz quru’ seperti yang terdapat dalam al-Qur’an Q.S. al-Baqarah (2): 228: 

همن  َثالثََة قُ ُروء   َن بمأَن حُفسم  َوالحُمطَل َقاُت يَ تَ رَب صح
Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru'
79

  
 

L f dz quru  mempunyai dua makna yaitu masa suci dan haid. Dalam hal ini 

para ulama bereda pendapat dalam menentukan mana makna yang cocok untuk 

diterapkan padanya, seperti yang terjadi pada lafadz quru  tersebut. Ulama-ulama 

Hanafiyaah dan HaNabilah lebih memilih makna haid untuk diterapkan padanya, 
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sedangkan ulama-ulama Syafi;iyyah, Mlikiyyah dan Ja’fariyyah memilih makna suci 

untuk diterapkan padanya.
80

  

Ada beberapa sebab suatu lafadz menjadi musytarak yaitu:
81

 

1. Lafadz itu digunakan oleh suatu kabilah untuk makna tertentu dan oleh kabilah 

yang lain digunakan untuk makna yang lain lagi, dan sampai kepada kita 

dengan tidak ada keterangan dari penciptanya. Misalnya lafadz al-yad. Lafadz 

tersebut oleh suatu kabilah yang lain diartikan dengan hasta seluruhnya, kabilah 

yang lain mengartikan dengan telapak tangan sampai siku, ada juga yang 

mengartikan telapak tangan saja. 

2. Lafadz itu menurut  hakikatnya diciptakan untuk satu makna, kemudian dipakai 

pula pada makna majazi (kiasan). Lambat laun pemakian maknanya secara 

majazi dianggap sebagai makna haqiqi karena seringnya dipakai demikian, 

maka jadilah ia musytarah seperti lafadz sayyarah, yang bisa diartikan kafilah 

ataupun yang masyur diartikan sekarang dengan mobil. 

3. Lafadz itu semula diciptakan untuk suatu makna, kemudian dipindahkan 

kepada istilah    r   untuk arti yang lain, misalnya lafadz shalat. Menurut arti 

bahasa semula adalah do  , kemudian menurut istilah    r   adalah shalat 

sebagaimana yang kita kenal sekarang.  
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Apabila suatu lafadz bermakna ganda, maka makna yang digunakan adalah 

makna yang sesuai dengan qarinah yang menyertai lafadz tersebut. Apabila tidak ada 

qarinah yang menyertai, para ulama berbeda pendapat.  

Hanafiyyah (dan sebagaian Syafi’iyyah) berpendapat bahwa tidak semua 

kandungan makna lafadz musytarah digunakan secara mutlak, sebab setiap makna 

(dari sekian makna yang ada) dibuat dalam konteks tertentu dan karena itu, 

menggabungkan diantara makna yang ada bukan jalan keluar. Ulama diharuskan 

melakukan analisis secara mendalam terhadap lafadz yang bermakna ganda. 

Contohya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Berikut: 

نسى وهو صائم فاكل أوشرب فليتم صومه من  
Artinya: Barang siapa yang lupa bahwa ia sedang puasa, kemudian ia makan 

dan minim, maka sempurnakanlah puasanya.
82

 

 

Secara harfiyah, arti puasa adalah al-imsak (menahan diri), yaitu menahan diri 

dari makan, minum dan hal lainya yang membatalkan puasa. Sedangkan arti puasa 

menurut istilah syara’ adalah menahan diri (untuk) mengerjakan ibadah yang dituntut 

(    k   q   ‘     -‘   d          u   ). Hadist tersebut merupaka qarinah agar para 

ulama menggunakan makna puasa secara syar’i. Oleh karena itu , orang yang makan 

minum ketika berpuasa (karena lupa) tidak diwajibkan mengulangi puasanya pada 

hari yang lain, dan ia diharuskan mengulangi puasanya pada hari itu.
83

 

Sedangkan mayoritas Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa ulama’ 

diwajibkan mempertimbangkan seluruh makna yang dikandung oleh lafadz yang 
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musytarak  yang disertai qarinah. Hal ini misalnya terlihat dalam firman Allah SWT. 

Pada Q.S. al-Haji (22): 18 berikut: 

ُجدُ  الل هَ  َأن   تَ رَ  َألَح   َواْلحمبَالُ  َوالنُُّجومُ  َوالحَقَمرُ  َوالش محسُ  األرحضم  فم  َوَمنح  اتم الس َماوَ  فم  َمنح  لَهُ  َيسح
َوابُّ  َوالش َجرُ  رمم   ممنح  لَهُ  َفَما الل هُ  يُهمنم  َوَمنح  الحَعَذابُ  َعَليحهم  َحق   وََكثمري   الن اسم  ممنَ  وََكثمري   َوالد   إمن   ُمكح

َعلُ  الل هَ    (٦٢) َيَشاءُ  َما يَ فح
Artinya: Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa 

yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, 

binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? dan 

banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. dan Barangsiapa 

yang dihinakan Allah Maka tidak seorangpun yang memuliakannya. 
Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.84 

 

Dalam ayat di atas tersebut terdapat lafadz meletakkan dahi atau wajah ke tanah 

dan tunduk kepada hukum-hukum Allah. Dua makna tersebut berlaku untuk subjek 

tertentu yaitu bahwa bagi alam makna sujud yang berlaku adalah yang kedua, yakni 

tunduk pada hukum-hukum Allah. Sedangkan bagi manusia yang berlaku adalah 

yang pertama yaitu meletakkan dahi atau wajah ke bumi.
85

 

b. Lafadz dari Penggunaan Maknanya 

Lafadz dilihat dari segi penggunaan maknanya terbagi ke dalam empat bagian 

yaitu: haqiqi, majazi, shrih (jelas), dan kinayah (sindiran). Berikut ini akan dijelaskan 

masing-masing dari keemapat macam lafadz tersebut.
86
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1. Haqiqi dan Majazi 

Yang dimaksud dengan haqiqi adalah lafadz yang menunjukkan arti yang 

sebenarnya (Sejati) tanpa membutuhkan kepada qarinah-qarinah tertentu. Oleh 

karena itu, kehakikatannya itu dapat dikhususkan dalam bidang-bidang ilmu tertentu, 

ia digunakan. Jika pemakaiannya sesuai dengan istilah bahasa dinamakan haqiqat 

   r      . Seperti lafadz insan (manusia) yang arti hakikatnya menurut bahasa 

adalah hayawanun nathiq (binatang yang berakal).
87

 Sedangkan majazi adalah lafadz 

yang digunakan bukan arti yang sebenarnya karena qarinah yang memalingkannya 

atau karena kesesuaian antara makna baru dengan makna yang sebenarnya.
88

 

Setiap lafadz haqiqi harus diamalkan menurut arti yang semula diciptakan 

untuknya baik ‘  , k   ,   r, ataupun nahy selama tidak ada qarinah yang 

memalingkan makna yang sebenarnya.
89

 Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam Q.S. 

al-hajj (22): 77 sebagi berikut: 

َر َلَعل ُكمح تُ فحلمُحوَن  َي ح ُجُدوا َواعحُبُدوا رَب ُكمح َواف حَعُلوا اْلح     (٧٧)يَا أَي َُّها ال ذميَن آَمُنوا ارحَكُعوا َواسح

 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan.
90

 

 

Arti yang dimaksu oleh lafadz  rk  u dan usjudu dalam ayat di atas adalah 

ruku’ dan sujud’ dalam arti yang sebenarnya sebagaimana yang kita telah kenal dan 
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tidak ada indikasi yang menunjukkan pengalihan arti kedua lafadz tersebut kepada 

arti yang lain. 

Hal yang sama berlaku bagi lafadz majazi. Ia diamalkan menurut arti baru yang 

melekat padanya. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Q.S. Yusuf (12): 36 

sebagaimana berikut: 

ُر ََخحرًا َوقَاَل اآلَخُر إمِّن  أَرَاِّنم َأمححم  َن فَ تَ َيانم قَاَل َأَحُدُُهَا إمِّن  أَرَاِّنم أَعحصم ُل فَ وحَق َوَدَخَل َمَعُه الس جح
نمنَي ) َنا بمَتأحوميلمهم إمن ا نَ رَاَك ممَن الحُمححسم ي ُخب حزًا تَأحُكُل الط ي حُر ممنحُه نَ ب ئ ح  (٣١رَأحسم

Artinya: Dan bersama dengan Dia masuk pula ke dalam penjara dua orang 

pemuda. Berkatalah salah seorang diantara keduanya: "Sesungguhnya aku 

bermimpi, bahwa aku memeras anggur." dan yang lainnya berkata: 

"Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, 

sebahagiannya dimakan burung." berikanlah kepada Kami ta'birnya; 

Sesungguhnya Kami memandang kamu Termasuk orang-orang yang pandai 

(mena'birkan mimpi).
91

 

 

Memahami sepenggal ayat di atas dengan makna haqiqi tidaklah tepat sebab 

khamr adalah benda cair yang tidak mungkin diperas. Oleh karena itulah para ulama 

mengartikan ayat tersebut dengan makna majazi yaitu memeras anggur.
92

 

2. Sharih dan kinayah 

Lafadz sharih dan kinayah sesunguhnya merupakan bagian dari lafadz haqiqi 

dan majazi. Adapun yang dimaksud dengan lafadz sharih adalah lafadz yang 

maknanya tidak tersembunyi karena sering digunakan baik dengan arti haqiqi atau 

majazi, lantaran sudah masyuhur dalam pemakaiannya, baik secara haqiqat maupun 
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majazi.
93

 Lafadz yang sharih berakibat hukum secara langsung tanpa bergantung 

yang lain. Misalnya ada seorang suami berkata pada  istrinya, “engkau aku cerai”. 

Dengan perkatan tersebut cerai dari suami terhadap istri telah terjadi (talak satu) 

meskipun tidak disertai niat. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kinayah adalah lafadz yang tersembunyi 

maksudnya baik secara haqiqi atau majazi. Berbeda dengan lafadz, sharih, 

keberlakuan lafadz kinayah sangat bergantung pada niat. Misalnya seorang suami 

berkata kepada istinya, “Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu”. Ucapan ini 

tergantung pada niat suami ketika mengucapkan. Jika ia bermaksud mencerai isrtinya 

dengan perkataan itu berarti telah jatuh talak. Jika suami tidak meniatkan untuk 

menceraikan, maka ceraipun tidak terjadi.
94

  

Suyatno, dasar-dasar Ilmu fiqh dalam bukunya mejelaskan pula lafadz kinayah 

dibagi lagi menjadi dua yaitu kinayah haqiqi dan kinayah majazi. Kinayah haqiqi, 

seperti bila seseorang berkata kepada seseorang, “ kawanmu telah meneMUI saya, 

lalu saya membicarakan masalah yang telah kamu ketahui.” Siapa yang dimaksud 

dengan kawan tersebut tidaklah jelas orangnya, tetapi arti perkataan kawan itu yang 

dimaksud adala maknanya yang haqiqi bukan makna yang lain. Adapun kinayah 

majazi, misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, “beriddalah kamu”. 

Maka, perkataan”beriddahlah” adalah kinayah (sindiran) untuk cerai. Oleh karena itu, 
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perkataan beriddahlah juga menghitung yang sebenarnya, melainkan dengan arti 

menunggu samapi hari-hari tertentu yang disebabkan adanya perceraian.
95

 

c. Lafadz dari Segi Kejelasan dan Kesamaran Penunjukannya 

Dilihat dari segi kejelasan penunjukkannya (dalalah), lafadz dibedakan menjadi 

dua yaitu lafadz yang jelas penunjukannya (wadhih al-dalalah) dan lafadz yang 

samar penunjukannya (khafiy al-dalalah).
96

  

1. Lafadz yang Jelas Penunjukannya (Wadhih al-dalalah)  

Yang dimaksud dengan lafadz yang jelas penunjukannya (wadhih al-dalalah) 

adalah lafadz yang menunjuk kepada suatu makna dengan menggunakan lafadznya 

itu sendiri tanpa membutuhkan hal-hal lain yang bersifat eksternal.
97

 

Lafadz dalam jenis ini terbagi ke dalam empat yaitu dhahir, nash, mufassar, 

dan muhkam.
98

 

Pertama, adapun yang dimaksud dengan dhahir adalah lafadz yang 

menunjukkan terhadap suatu makna dengan sighahnya sendiri tanpa membutuhkan 

qarinah hal yang bersifat kharijl (eksternal), akan tetapi makna itu bukanlah makna 

yang sebenarnya yang dikehendaki dan susunan kalimatnya, dan ia mengandung 

kemungkinan takwil.
99
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Sepanjang maksudnya dapat difahami dari kalimat itu tanpa membutuhkan 

suatu qarinah (tanda), namun maksud tersebut bukanlah yang dikehendaki dengan 

sebenarnya dari susunan kalimatnya, maka kalimat itu disebut dhahir. 

Misalnya adalah firman allah SWT. Q.S. al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut: 

  الر بَا َوَحر مَ  الحبَ يحعَ  الل هُ  َوَأَحل  
Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

100
 

 

Dhahir ayat tersebut adalah Allah menghalalkan segala macam jual beli dan 

mengharamkan segala macam riba. Akan tetapi pengertian tesebut bukanlah makna 

yang sebenarnya dikehendaki karena ayat tersebut disusun dengan maksud untuk 

menolak orang-orang yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. 

Kedua, adapun yang dimaksud Nash adalah lafadz yang menunjukkan terhadap 

makna yang dikehendaki melalui sighahnya sendiri, namun ia mengandung 

kemungkinan untuk ditakwilkan. Sepanjang makna tersebut adalah makna yang 

segera difahami dari lafadz, dan pemahamannya tidak tergantung pada suatu yang 

bersifat khariji (eksternal), dan makna tersebut adalah yang dikehendaki secara asli 

dari susunan kalimatnya, maka lafadz tersebut dianggap sebagi nash terhadap makna 

itu.
101

 

Misalnya adalah firman Allah SWT. Q.S. al-Nisa’ (4):3 sebagai berikut: 
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ُتمح  َوإمنح  فح ُطوا َأال خم  فَإمنح  َورُبَاعَ  َوُثالثَ  َمث حَن  الن َساءم  ممنَ  َلُكمح  طَابَ  َما فَانحكمُحوا الحَيَتاَمى فم  تُ قحسم
ُتمح  فح َدةً  تَ عحدملُوا َأال خم َاُنُكمح  َمَلَكتح  َما َأوح  فَ َواحم  (٣) تَ ُعوُلوا َأال أَدحنَ  َذلمكَ  أْيح

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.
102

 

 

Lafadz nash wajib diamalkan menurut madlulnya selama tidak ada dalil yang 

mentakwilkan, menafsirkan atau menasakhnya.
103

 

Ketiga, Adapun mufassar adalah sesuatu yang menunjukkan dengan dirinya 

sendiri kepada maknanya yang terperinci dengan suatu perincian yang tidak lagi 

tersisa kemungkinann di   w  kan ada ditasfsirkan selain oleh syari’ sendiri.
104

 

Diantaranya adalah sighahnya menunjukkan terhadap makna yang terperinci, dan di 

dalamnya terdapat sseuatu yang meniadakan kemungkinan maksud selain maknanya, 

sebagaimana fiman Allah SWT. Berkaitan dengan orang-orang yang menuduh zina 

terhadap wanita-wanita terhorman yaitu dalam Q.S. al-Nur (24): 4 sebagai berikut: 

ب َ  لمُدوُهمح ََثَانمنَي َجلحَدًة َوال تَ قح َصَناتم ُُث  لَح يَأحُتوا بمَأرحبَ َعةم ُشَهَداَء فَاجح ُلوا َْلُمح َوال ذميَن يَ رحُموَن الحُمحح
ُقوَن )  (٤َشَهاَدًة أََبًدا َوأُولَئمَك ُهُم الحَفاسم

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka 

deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah 

kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-

orang yang fasik.
105
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Jumlah delapan puluh dalam ayat di atas tidak mengandung kemungkinan lebih 

atau kurang. 

Keempat, Sedangkan yang dimasud Muhkam adalah lafadz yang menunjukkan 

terhadap makna yang menerima pembatalan, penggantian, dan tidak tersisa 

kemungkinan takwi  atau ditafsirkan.
106

 yakni memaksudkan makna lain yang dhahir 

dari padanya, karena nash tersebut telah diperinci dan ditafsirkan dengan suatu 

penafsiran yang tidak memberi peluang lagi bagi penakwilan. Ia juga tidak menerima 

nasakh, baik pada masa kerasulan, pada masa senggang turunnya wahyu, maupun 

sesudahnya. Karena hukum yang diambil dari nash tersebut, mungkin merupakan 

hukum yang asasi dari kaidah-kaidah agama yang tidak menerima penukaran, seperti 

menyembah Allah semata-mata, mengimani kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya, 

ataupun termasuk induk hal-hal terpuji yang tidak akan berubah dengan perubahan 

situasi dan kondisi, seperti berbakti kepada oarng tua, bersikap adil, atau hukum yang 

bersifat f  i yang  uz   akan tetapi pembuat hukum menunjukkan terhadap 

pengukuhan syariatnya,
107

 sebagimana firman Allah SWT. Mengenai orang-ornag 

yang menuduh zina terhadap wanita-wanita terhormat dalm Q.S. al-Nur (24): 4 

sebagai berikut: 

بَ ُلوا َوال ُقونَ  ُهمُ  َوأُولَئمكَ  أََبًدا َشَهاَدةً  َْلُمح  تَ قح   الحَفاسم
Artinya: Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.

108
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2. Lafadz yang samar Penunjukkanya (Khafiy al-Dalalah) 

Yang dimaksud dengan lafadz samar penunjukkanya (Khafiy al-Dalalah) 

adalah lafadz yang maknanya tersembunyi sehingga untuk memahaminya diperlukan 

qarinah yang bersifat eksternal.
109

 Pembahasan dalam masalah ini terbagi kedalam 

empat bagian yaitu hafiy, musykil, mujmal, dan mutassybih.  

Pertama, Khafiy adalah lafadz yang menunjukkan terhadap maknannya dengan 

jelas, tetapi penerapan maknanya pada sebagian satuan-satuannya terdapat kesamaan 

dan kekaburan.
110

 Lafadz tersebut dianggap khafiy dalam konteksnya dengan bagian 

satuan-satuan ini. Misalnya firman Allah dalam Q.S. al-Ma’idah (5): 38: 

َا َجزَاءً  أَيحدميَ ُهَما فَاقحَطُعوا َوالس ارمَقةُ  َوالس ارمقُ   (٣٢) َحكميم   َعزميز   َوالل هُ  الل هم  ممنَ  َنَكاال َكَسَبا ِبم
Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 

sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
111

 

 

Lafadz al-sariq (pencuri) dalam ayat tersebut diterapkan  untuk orang yang 

mengambil hak milik orang lain secara sembunyi. Akan tetapi dalam aplikasi 

pengertian ini terhadap satuan-satuannya ada kesamara, seperti pencopet ia adalah 

orang yang mengambil harta orang lain dalam keadaan hadir dan sadar, kemahiran 

tertentu. Selanjutnya apakah lafadz sariq dapat diterapkan kepada pencopet sehingga 

tangannya dapat dipotong.
112
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Kedua, Musykil adalah lafadz yang sighatnya sendiri tidak menunjukkan 

kepada makna yang dikehendaki, dan untuk mendapatkan makna yang dikehendaki 

harus ada qarinah lain yang menerangkannya.
113

 Misalnya seperti terdapat dalam al-

Qur    Q.S. al-Baqarah (2): 228 berikut ini: 

همن   يَ تَ رَب صحنَ  َوالحُمطَل َقاتُ  ُتمحنَ  َأنح  َْلُن   َيَملُّ  َوال قُ ُروء   َثالثَةَ  بمأَن حُفسم  أَرحَحاممهمن   فم  الل هُ  َخَلقَ  َما َيكح
رم  َوالحيَ وحمم  بمالل هم  يُ ؤحممن   ُكن   إمنح   ممثحلُ  َوَْلُن   صحالًحاإم  أَرَاُدوا إمنح  َذلمكَ  فم  بمَرد همن   َأَحقُّ  َوبُ ُعولَتُ ُهن   اآلخم

 (٩٩٢) َحكميم   َعزميز   َوالل هُ  َدَرَجة   َعَليحهمن   َولملر َجالم  بمالحَمعحُروفم  َعَليحهمن   ال ذمي
Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 

dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan 

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para 

suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.
114

 

 

Lafadz quru  dalam ayat diatas adalah musykil dan mempunyai dua makna 

yaitu masa suci dan haid. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ulama-ulama 

Hanafiyyah dan HaNabilah memilih makna haid pada lafadz tersebut. Qarinahnya 

adalah pertama, hikmah disyari’atkannya ‘iddah  yaitu mengetahui bersihnya rahim 

dari kehamilan, dan yang memastikan hal tersebut adalah haid.
115

 Kedua, firman 

Allah dalam Q.S. al-Talaq (65):4  

ُهر  َوالالئمي لَح َيَمضحنَ  تُ ُهن  َثالثَُة َأشح يضم ممنح نمَسائمُكمح إمنم ارحتَ بحُتمح َفعمد  َن ممَن الحَمحم  َوالالئمي يَئمسح
رًا ) َالم َأَجُلُهن  َأنح َيَضعحَن مَححَلُهن  َوَمنح يَ ت قم الل َه ََيحَعلح لَُه ممنح أَمحرمهم ُيسح  (٤َوأُوالُت األمحح
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Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka 

masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan 

yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka 

itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang 

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam 

urusannya.
116

  

 

Yang menjelaskan alasan ‘ dd   dengan beberapa bulan bagi wanita 

menopause adalah karena tiadaan haid, sedangkan ulama-ulama Syafi’iyyah memilih 

makna suci untuk diterapkan padanya. Qarinahnya adalah bahwa dengan 

di      kannya     ‘  -adad berarti        dudnya muzakkar, yaitu suci bukan haid 

yang  u       .
117

 

Ketiga, sedangkan yang dimaksud dengan mujmal adalah lafadz yang 

maknannya samar yang hanya dapat diketahui melalui penjelasan mutakallim (syari) 

Sendiri.
118

 Misalnya dalam Q.S. al-Qari’ah (101): 1-5 sebagai berikut: 

 الحَمبحثُوثم  َكالحَفرَاشم  الن اسُ  َيُكونُ  يَ وحمَ (٣) الحَقارمَعةُ  َما أَدحرَاكَ  َوَما(٩) الحَقارمَعةُ  َما(٦) الحَقارمَعةُ 
نم  اْلحمَبالُ  َوَتُكونُ (٤)  (٨) الحَمن حُفوشم  َكالحعمهح

Artinya: Hari kiamat,Apakah hari kiamat itu?. Tahukah kamu Apakah hari 

kiamat itu?. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. 

Lafadz al-q r     dalam ayat di atas sebenarnya berarti pengetuk, namun yang 

dimaksudkan oleh syari’ adalah seperti yang dijelaskan sendiri pada ayat-ayat 

berikutnya.
119

 

                                                             
116

al-Qur’an, 64: 4.  
117

Kallaf, Kaidah-kaidah. 274. 
118

Ibid., 276.  
119

Faisol, Metodologi. 60. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

73 
 

 

Keempat, adapun yang dimaksud dengan mutasyabih adalah lafadz yang 

sighatnya sendiri tidak menunjukkan makna yang dikehendaki dan juga tidak ada 

qarinah yang menerangkan maksudnya sedang    r   sendiri tidak menjelaskan 

maknanya.
120

  

Dalam berbagai nash yang bersifat tasri’iyyah, mutasybih dalam pengertian 

seperti ini sedikitpun tidak ditemukan. Bentuk lafadz seperti ini hanya ditemukan 

dalam al-huruf al-muqta’ah disebagian awal-awal surat al-Qur’an.
121

  

d. Lafadz dari Segi Cara Pengungkapannya 

Satu         r     atau teks, kadang-kadang dapat memberikan penegertian 

yang bermacam-macam karena dilaihat dari jalan-jalan yang dipergunakan oleh para 

mujtahid untuk memahami petunjuknya. Mengambil petunjuk suatu nash bukanlah 

hanya terbatas dengan memahami apa yang tersurat dalam susunan kalimat suatu 

nash. Melainkan juga, dengan mencari apa yang tersirat di balik susunan kalimat itu, 

‘      yang menjadi sebab ditetapkan suatu hukum untuk dijadikan tempat 

menganalogikan peristiwa yang tidak ada nashnya, dan juga dengan jalan 

membubuhkan kata yang layak hingga penegrtian menjadi rasional.
122

  

Pengertian-pengertian yang diperoleh melalui jalan-jalan tersebut merupakan 

madlul nash (hasil penunjukkan nash). Nash yang demikian itu menjadi dalil dan 

hujjah yang wajib diamalkan isinya. Setiap orang yang dikenakan nash atau undang-
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undang dibebani pula mengamalkan petunjuk dari nash atau undang-undang dengan 

jalan mana saja pengertian itu diperoleh.
123

 

Adapun lafadz dilihat dari segi cara pengungkapannya terhadap makna yang 

dikandungnya terbagi menjadi empat yaitu ‘ibarah al-nash, isyarah al-nash, dalalah 

al-nash dan  q  d   al-nash. 

1. ‘   r    l-Nash 

Yang dimaksud dengan ‘   r     -nash (ungkapan Nash)
124

 adalah lafadz yang 

menunjukkan terhadap makna yang dimaksud terdapat makna pokok atau makna 

tambahan.
125

  Misalnya adalah firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah (2): 275 sebagai 

berikut: 

  الر بَا َوَحر مَ  الحبَ يحعَ  الل هُ  َوَأَحل  
Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

126
  

 

Ayat diatas menunjukan dua makna, yaitu pertama, tentang kehalalan jual beli 

dan haramnya riba, dan kedua, bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa 

jual beli sama dengan riba. Kedua makna tersebut merupakan makna yang didapat 

dari ayat di atas, hanya saja makna yang pertama merupakan makna tambahan dan 

makna kedua adalah makna pokok dari ayat tersebut.
127
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2. Isyarah al-Nash 

Yang dimaksud dengan isyarah al-nash adalah lafadz yang penunjukan 

maknanya tidak dimaksudkan dari teks nash karena ia mengandung makna yang 

tersirat, namun makna itu tidak bisa dipisahkan (lazim) dari makna yang 

dimaksudkan oleh tesk. Misalnya adalah Q.S. al-Baqarah (2): 236 berikut ini: 

ُتُم الن َساَء َما لَح َِتَسُّوُهن  َأوح تَ فحرمُضوا َْلُن  َفرميَضًة َوَمت  ُعوُهن  عَ  َلى ال ُجَناَح َعَليحُكمح إمنح طَل قح
عم َقَدرُُه َوَعلَ  نمنَي )الحُموسم سم   (٩٣١ى الحُمقحرتمم َقَدرُُه َمَتاًعا بمالحَمعحُروفم َحقًّا َعَلى الحُمحح

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan 

sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu 

mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut 

kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu 

pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi 

orang-orang yang berbuat kebajikan.
128

 

 

Dalam ayat tersebut terdapat dua maksud yang dapat diperoleh, yaitu pertama, 

kebolehan menetukan jenis dan jumlah mahar dan kedua, kebolehan cerai sebelum 

menentukan jenis dan jumlah mahar itu. Kedua makna itu merupakan ibrah al-nash 

yang didapat berdasarka susunan kalimat. Sedagkan isyarah al-nash dari ayat tersebut 

adalah bahwa nikah itu sah tanpa penentuan jumlah dan jenis mahar yang merupakan 

hak istri, karena talaq tidak akan pernah ada tanpa adanya penikahan yang sah.
129
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3. Dalalah al-nash 

Yang dimaksud dengan dalalah al-nash (penunjukkan nash)adalah lafadz yang 

penunjukn makna yang diambil dari nash yang disebutkan (mantuq) berlaku juga 

bagi yang tidak disebutkan (maskut) karena adanya persamaan ‘illah antara yang 

mantuq dan maskut.
130

 Misalnya adalah firman Allah dalam Q.S. Al-nisa’ (4): 10 

berikut ini: 

َا يَأحُكُلوَن فم ُبُطوِنمممح نَارًا َوَسَيصحَلوحَن َسعمريًا َواَل الحَيَتاَمى ظُلحًما إمَّن   (٦١) إمن  ال ذميَن يَأحُكُلوَن أَمح
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 

zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan 

masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
131

 

 

Makna yang disebutkan (mantuq) dari ayat di atas adalah larangan memakan 

harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Illah larangan tersebut adalah 

perlakuan secara zalim. Oleh karena itu setiap bentuk kezaliman terhadap harta anak 

yatim yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut (maskut) seperti 

merusak, membakar, atau memusnahkan juga dilarang. Penunjukan makna yang 

seperti ini oleh ulama Syafi’iyyah dinamakan juga sebagai mafhum al-muwafaqah 

karena adanya persamaan antara hukum yang disebutkan dengan yang tidak 

disebutkan dalam nash.
132
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Kallaf, Kaidah-kaidah. 232. Lihat juga Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh.212. 
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4.  q  d  ’ l-nash 

 q  d      -nash (kehendak Nash) adalah nash yang penunjukan atas maknanya 

tidak disebutkan dalamnya. Sesuatu yang tidak disebutkan itu harus dipahami secara 

benar sehingga terasa baik menurut syara’ ataupun akal (logika).
133

 Misalnya adalah 

Q.S. Yusuf (12): 82 berikut ini: 

َألم    فميَها ُكن ا ال تم  الحَقرحيَةَ  َواسح
Artinya: Dan tanyalah (penduduk) negeri yang Kami berada disitu,

134
   

 

Berdasarkan logika pertanyaan ayat di atas tidaklah tepat karena kita disuruh 

untuk bertanya kepada negeri sehingga terasa benar perlu penambahan kata ahl 

(penduduk) sehingga maksud ayat itu menjadi terasa tepat. Itulah yang dimaksud 

dengan  q  d      -nash.
135

 

 

2.        ṭ    ’l l  

               li (rasionalistik)
136

 adalah         h yang bertumpu pada ‘      

di   r    kannya suatu ketentuan hukum.
137

 Muhammad Mustafa Syalabi 

menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan 

bahwa nash al-Qur’an dan al-Hadist dalam penuturannya sebagaian diiringi oleh 

penyebutan ‘     . Atas dasar ‘      yang terkandung dalam suatu nash, permasalah-
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permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahan melalui penalaran 

terhadap ‘      yang ada dalam nash tersebut. 

a. Qiyas 

Qiyas secara harfiyah berarti mengetahui ukuran sesuatu atau dapat berarti 

memperbandingkan dua hal.
138

 Dengan demikian qiyas memberikan kesan kesamaan 

atau kemiripan antara dua hal yang salah satunya dipakai sebagai kriteria untuk 

mengukur yang lain. 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa qiyas merupakan dalil hukum yang 

disepakati di kalangan sunni. Tokok utama yang menempatkan qiyas sebagai rujukan 

keempat ialah al-Syafi’i. Menurut al-Syafi’I qiyas merupakan metode berfikir yang 

digunakan untuk mencari dalil dengan contoh serupa yang terdapat dalam kitab atau 

sunnah. Pada dasarnya qiyas merupakan salah satu bentuk cara berfikir logis yang 

dinyatakan secara verbal. Kemudian digunakan sebagai cara kerja dalam 

memecahkan masalah hukum Islam.
139

 

Dari segi teknis qiyas sebenarnya merupakan perluasan nilai syari’ah yang 

terdapat dalam kasus asal kepada kasus baru yang karena yang disebut terakhir ini 

mempunyai ‘      (kausa) yang sama dengan yang disebutkan pertama. Dengan 

adanya kesamaan ‘      itu maka penerapan qiyas mendapatkan jastifikasi, 

Pemakaian qiyas hanya dibenarkan jika jalan keluar dari kasus baru tidak ditemukan 
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dalam al-Qur’an, al-Hadist atau ijma’ yang tergolong q     . Akan menjadi sia-sia 

menggunakan qiyas jika kasus baru dapat terjawab oleh ketentuan yang telah ada.
140

  

Para ulama yang menggunakan qiyas menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan 

   r     mengikuti tujuan tertentu yang sejalan dengan akal. Pendekatan rasional  

bagi upaya untuk menemukan dan menentukan tujuan-tujuan dan maksud-maksud 

   r   diharuskan menggunakan nalar dan keputusan manusia. Namun justru karena 

inilah qiyas diserang oleh ulama-ulama Mu’tazilah, Dhahiri, Syi’ah dan sebagaian 

Hanbali yang tidak setuju terhadap penghunaan qiyas oleh karena penelitian terhadap 

‘illah yang menjadikan factor penentu dalam qiyas sering kali melibatkan spekulatif 

juristik. Mereka beragumen bahwa hukum haruslah didasarkan kepada kepastian, 

sementara qiyas bersifat spekulatif dan berlebih-lebihan di samping qiyas merupakan 

dalil zanni, sehingga bukanlah kepastian bahwa hasil qiyas akan sejalan dengan 

maksud dan tujuan ditetapkan suatu hukum.
141

 

Qiyas oleh para ulama usul
142

didefinisikan sebagai penerapan hukum-hukum 

(hukm) kasus asal kepada kasus baru (f r ) dimana hukum tidak memberi komentar 

karena berlakunya ‘     (kausa
143

)  yang sama bagi keduanya. Dari definisi tersebut 

dapat kita lihat bahwa dalam melakukan qiyas terdapat empat hal yang harus 

dipenuhi yaitu asl (kasus asal) yang ketentuan hukumnya telah ditentukan dalam 
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    , f r  (kasus baru) yang menjadi sasaran penerapan ketentuan asl, hukm (hukum) 

kasus asal akan diperluas kepada kasus baru, dan ‘      (kausa) yang merupakan sifat 

yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum kasus asal dan ditentukan sama 

dengan kasus baru.
144

   

Utuk mengilustrasikan dapat dikemukakan contoh dalam Q.S. al-Maidah (5): 

90 sebagai berikut ini: 

ُر َوالحَميح  َمح َا اْلح َتنمُبوُه يَا أَي َُّها ال ذميَن آَمُنوا إمَّن  ُر َواألنحَصاُب َواألزحالُم رمجحس  ممنح َعَملم الش يحطَانم فَاجح سم
   (٩١َلَعل ُكمح تُ فحلمُحوَن )

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan.
145

 

 

Dalam ayat di atas yang secara eksplisit mengharamkan khamr. Larangan ini 

akan diperluas dengan menggunakan qiyas kepada narkotika. Dari ilustrasi tersebut 

dapat diketahui bahwa yang menjadi asl adalah khamr, f r nya adalah narkotika yang 

dihukumi sama yaitu haram karena adanya ‘      yang sama yaitu memabukkan.
146

 

Masing-masing rukun qiyas harus mengkualifikasi sejumlah syarat lain yang 

semuanya dimaksudkan untuk menjamin akurasi dan ketepatan penggunaannya. Asl 

yang menjadi rukun pertama dalam melakukan qiyas harus berupa nash baik dari al-

Qur’an ataupun al-Hadist. Menurut Jumhur qiyas juga bisa didasarkan atas ijma’ 

karena ijma’ juga merupakan dalil syar’i seperti halnya al-Qur’an dan al-Hadist, 
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namun demikian ada beberapa ketidak sepakatan mengenai apakah ijma’ dapat 

dijadikan asl bagi qiyas. Mereka yang memperdebatkan validitas ijma’ sebagi dasar 

qiyas memberikan alasan bahwa ketentuan-ketentuan ijma’ tidak selalu menjelaskan 

adanya ‘      yang tanpanya tidak mungkin membangun suatu qiyas. Namun 

pendapat ini  didasarkan  atas asumsi bahwa ‘      q     adalah selalu ditentukan 

dalam asl padahal tidaklah demikian. Kadang-kadang ‘      memang telah ditentukan 

dalam asl, tetapi kalau tidak maka menjadi tugas mujtahid untuk menentukannya di 

dalam kerangka tujuan pemberi hukum. Dengan kata lain mujtahid mempunyai tugas 

yang sama apakah menarik ‘illah dari ijma’ ataukah dari nash.
147

 

Sebagai rukun kedua dari qiyas, al-hukm juga harus merupakan ketentuan 

   r   yang bersifat praktis karena qiyas hanya berlaku dalam kaitannya dengan 

masalah-masalah praktis. Selanjutnya hukum juga harus berlaku yang berarti bahwa 

ia tidak dihapus. Demikian juga validitas hukum yang akan diperluas dengan qiyas 

tidak boleh menjadi masalah yang diperselisihkan atau kontroversial. Hal penting lain 

yan perlu diperhatikan adalah hukum harus rasional dalam arti bahwa akal manusia 

dapat memahami alasan atau sebab penerapannya. Sebagai contoh ialah: 

diharamkannya meminum khamr dan judi; memakan bangkai dan harta atau hak 

milik orang lain; penggelapan dan suap-menyuap. Semua ketetapan diatas alasan-

alasan hukumnya bisa ditangkap oleh akal. Sebaliknya hukum yang tidak rasional, 

tidak mampu ditangkap oleh akal sebab-sebabnya, seperti hukum tentang tayamum 

dan jumlah rakaat shalat. Oleh sebab itu, disini tidak berlaku hukum qiyas. Hukum 
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juga harus tidak dibatasi pada situasi eksepsional atau keadaan tertentu karena pada 

dasarnya qiyas digunakan untuk meperluas suatu ketentuan hukum yang bersifat 

wajar bukan pengecualian.
148

  Dan terakhir hukum tidak menunjukkan adanya 

penyimpangan dari ketentuan umum qiyas.
149

 Seperti keringanan yang diberikan 

dalam wudu’ untuk tidak melepas sepatu tapi cukup dengan menyapu bagian alasnya 

menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan umum yang mengharuskan 

dicucinya kaki. Pengecualian ini tidak dapat diperluas kepada kasus-kasus serupa 

seperti kaos kaki.
150

  

Ketiga, ‘lllah sebagai unsur pokok dalam qiyas haruslah merupakan sifat yang 

pasti (mundabit) yang dapat diterapkan kepada semua kasus tanpa dipengaruhi 

perubahan-perubahan keadaan. ‘      juga harus merupakan sesuatu yang jelas 

(dhahir). Kejelasan yang dimaksud di sini adalah bahwa sifat itu harus dapat 

dijangkau oleh panca indera sehingga fenomena yang tersembunyi seperti niat, i’tikad 

baik, persetujuan, dan lain sebagainya yang tidak dapat ditentukan secara jelas tidak 

dapat dijadikan sebagai ‘      dari  qiyas. Hal lain yang harus ada dalam ‘       untuk 

bisa dijadikan dasar dalam qiyas adalah bahwa ia harus merupakan sifat yang sesuai 

(mulaim) dimana ‘      dapat membawa kepada pencapaian hikmah ditetapkannya 

hukum. Disamping itu ‘      juga harus  u    dd  yakni kualitas objektif yang dapat 

diterapkan untuk kasus-kasus yang lain. Qiyas  tidak dapat dilakukan atas dasar ‘       
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yang hanya berlaku bagi kasus asal karena esensi qiyas sebenarnya adalah 

kemampuannya untuk meluas pada kasus-kasus yang baru yang berarti bahwa ‘      

harus berupa sifat yang dapat dipindah-pindahkan.
151

 

‘       suatu ketentuan hukum boleh jadi telah diterapkan secara jelas atau 

ditunjukkan secara langsung dalam nash atau bahkan mungkin telah ditetapkan 

melalui ijma’.  kan tetapi jika ‘       tidak ditetapkan atau disinggung dalam nash  

maka satu-satunya cara untuk menentukannya adalah dengan jalan ijtihad. Oleh 

karena itu, fuqaha’ harus mencoba memahami sifat-sifat dan kasus asl dan 

menetapkan bahwa hanya sifat yang sesuai wajar sajalah yang diidentifikasi sebagai 

‘     . Metode yang digunakan oleh para mujtahid dalam menentukan ‘      adalah 

al-sibr wa al-taqsim yaitu dengan membatasi sifat-sifat yang layak untuk menjadi 

‘      pada hukum asal.
152

 Misalnya adalah kasus pengharaman meminum kharm 

sementara tidak ada nash yang menunjukkan ‘      hukumnya. Menghadapi hal 

tersebut maka seorang mujtahid mengembalikan ke     tannya antara keadaan kharm 

tersebut berasal dari anggur, benda cair, atau keadaannya sebagai sesuatu yang 

memabukkan. Selanjutnya mujtahid menyingkirkan sifat pertama karena sifat itu 

terbatas, juga sifat kedua karena ia tidak layak (munasib), dan ia menyisakan sifat 

ketiga dan memutuskannya sebagai ‘     nya.
153
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Rukun keempat, dari qiyas yaitu f r  setidaknya harus memenuhi beberapa 

kriteria. Pertama, bahwa al-f r  belum ditentukan  hukumnya oleh nash atau ijma’ 

sehingga jika telah ditentukan maka tidak diperlukan lagi qiyas. Kedua, ‘      q     

harus dapat diterapkan pada f r  dengan cara yang sama seperti kasus asl. Ketiga, 

penerapan qiyas kepada kasus baru tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan 

pada ketentuan nash karena hal ini berarti mengesampingkan nash demi qiyas.
154

 

Sedangkan A. Basiq Djalil dalam buku yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2, qiyas 

masih dibagi lagi kedalam empat bagian sebagai berikut:
155

  

1) Qiyas Aula (قياس األول)  

Qiyas Aula adalah, qiyas yang kadar       f r u-nya lebih tinggih daripada kadar 

illat yang ada pada asal. Seperti m emukul kedua orang tua, lebih tinggih kadar 

menyakitkannya daripada mengucapkan “uff” atau “ k ”. 

2) Qiyas Musawi ( املساوى قياس ) 

Qiyas Musawi adalah, qiyas yang kadar       f r u-nya sama dengan kadar illat 

yang ada pada asal. Seperti memakan harta anak yatim, sama dengan membakar harta 

anak yatim, yakni sama-sama menghabiskan. 
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3) Qiyas Dillah ( الداللة قياس ) 

Qiyas Dillah adalah, qiyas yang illat-nya tidak disebutkan oleh nash, akan 

tetapi terdapat tanda-tanda (dilalah) yang meneunjukkan akan adanya illat untuk 

menentukan suatu hukum. Seperti meng-qiyas wajibnya zakat terhadap harta orang 

yang belum dewasa dengan harta orang yang telah dewasa, dengan illat bahwa harta 

tersebut sama-sama berkembang. 

4) Qiyas Syibhi ( الشبه قياس ) 

Qiyas Syibhi adalah, qiyas yang f r u-nya bisa kembali pada dua asal, akan 

tetapi salah satunya lebih banyak terdapat persamaanya. Seperti membinasakan 

seorang hamba, penggantiannya bisa kembali kepada manusia merdeka dan hewan 

ternak. Tetapi karena persamaannya lebih banyak dengan hewan ternak sebagai harta 

yang boleh dijual belikan dan diwaris, maka penggantiannya diukur dengan hewan 

ternak. 

b. Ist    n 

        n secara harfiah berarti memandang baik sesuatu (‘add al-      

hasanan).
156

 Sedangkan secara istilah        n adalah berpalingnya seorang mujtahid 

dari tuntutan qiyas  jali kepada qiyas khafi atau dari hukum kulli kepada hukum 

         i karena ada dalil yang menghendaki hal tersebut.
157

  

                                                             
156

Ibid., 117. 
157

Ada banyak definisi istihsan yang ditafsirkan oleh para ulama. Wahbah al-Zuhaili telah meghimpun 

sejumlah definisi istihsan dan memberikan komentar bahwa definisi-definisi yang redaksinya berbeda-
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Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa i      n terdiri dari dua 

jenis, yaitu pertama,pentarjihan qiyas khafi atas qiyas jail dan kedua, pengecualian 

masalah  uz       dari asl yang bersifat kulli.
158

 

Contoh jenis istihsan yang pertama adalah mengenai wakaf. Jika ada seorang 

mewakafkan sebidang tanah pertanian maka hak irigasi, hak air minum, hak lewat ke 

dalam tanah wakaf, secara otomatis juga termasuk dalam akad wakaf, tanpa si waqif 

harus menyebutkannya berdasarkan        n. Segi        n adalah bahwa yang 

menjadi tujuan dari wakaf adalah pemanfaatan sesuatu yang diwakafkan. Dalam 

kasus tersebut pemanfaatan tanah pertanian tidak akan terealisasi kecuali dengan 

dimaksukkannya hak lewat, irigasi, dan hak air minum meskipun semua itu tidak 

disebutkan dalam akad sebagaimana dalam akad sewa menyewa. Qiyas jail dari kasus 

tersebut adalah mempersamakan wakaf dengan jaul beli baik wakaf ataupun jual beli 

merupakan perpindahan hak milik. Sedangkan qiyas khafi dalam kasus yang sama 

adalah mempersamakan wakaf dengan sewa menyewa karena keduanya sama-sama 

dimaksudkan untuk dimanfaatkan. Sebagaimana masuknya irigasi, air minum, dan 

jalan dalam akad sewa menyewa tanah meskipun tanpa menyebutkannya, maka 

semua itu juga masuk dalam wakaf tanah pertanian tanpa harus menyebutkannya 

pula.
159

   

                                                                                                                                                                              
beda itu semuanya akan kembali kepada pengertian istihsan seperti  yang dipaparkan di atas. Lihat 

Wahbah al-Zuhaili  dan Abdul Wahhab Khallaf Kidah-kaidah Hukum Islam. 117. 
158

Faisol, Metodologi, 71. 
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Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fqih. (Semarang: Dina Utama, 1994),  111. 
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Contoh untuk jenis ist    n yang kedua adalah sahnya akad salam. 

Sebagaimana diketahui bahwa S  r   melarang akad terhadap benda yang tidak ada 

(   du ), tapi    r   memberi keringanan (rukhsah) kepada akad salam (pesanan). 

Segi istihsan adalah kebutuhan manusia (hajah) dan kebiasaan mereka (‘urf).
160

 

 

3.        ṭh Istiṣl hi 

I       h isti   hi (filosofis)
161

 adalah pola         h yang dilakukan dengan 

menerapkan kaidah-kaidah umum karena tidak adanya dalil-dalil khusus mengenai 

suatu  persoalan baik dari al-Qur’an atau al-Hadist dengan mendasarkan pada kaidah-

kaidah isti   h atau maslahah mursalah.  

Maslahah secara harfiyah berarti keadaan yang baik dan bermanfaat. Mursalah 

berarti netral.
162

 Maslahah Mursalah oleh para ulama didefinisikan sebagai maslahah 

yang tidak ditetapkan dalam nash yang secara khusus menyatakan penerimaan atau 

penolakan.  

Menurut penelitian, yang mula-mula menemukan dan memopulerkan istilah ini 

(maslahah mursalah) adalah ulama-ulama ushul fiqh Dari kalangan Syafi’iyyah, dan 

diantaranya yang paling banyak membahas dan mengkajinya adalah Hujjahal-Islam 

al-Gazali.
163
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Ibid., 122. 
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Mubarok, Metodologi Ijtihad, 212. 
162

Faisol, Metodologi. 72. 
163

Ahmad Munif Suratmaputra. Filsafat Hukum Islam al-Ghazali maslahah mursalah & relevansinya 

dengan pembaharuan hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 63-64. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

88 
 

 

Maslahah mursalah sering disebut juga dengan istilah isti   h, isti     adalah 

metodenya yang dipergunakan untuk mencari dan menemukan maslahah mursalah 

tersebut yang kemudian berdasarkan maslahah mursalah yang diteMUI itu, hukum 

Islam ditetapkan oleh mujtahid dengan mempergunakan metode istislah tadi. 

Definisi ini muncul dari pembagian maslahah yang terdiri dari tiga, yaitu 

pertama,           u     r   yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang dinyatkan 

nash melalui ‘     . Maslahah ini mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal, 

yaitu memelihara: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.
164

 Sebab tempat manusia 

hidup di dunia harus ditegakan lima pilar-pilar tersebut agar tercapai kehidupan 

manusia yang luhur yang sempurna. Oleh karena itu kehidupan manusia tidak dapat 

dipisahkan terhadap lima pilar-pilar tersebut. Agama misalnya, dengan nilai-nilai 

kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggih derajatnya 

dibandingkan dengan hewan.dengna manusia memeluk agama, menjadi aman dan 

damai, tanpa adanya intimidasi. Memelihara jiwa ialah memelihara hak hidup yang 

terhormat, misalnya, terhindar dari tindakan penagniayaan, pembunuhan maupun 

tindakan melukai. Memelihara akal agar  terhidak dari bahaya (kerusakan) sehingga 

tidak bermanfaat dimasyarakat. Memelihara keturunan misalnya, menjaga 

kelangsungan jenis mahkluk hidup. Memelihara harta agar tidak ternodai misalnya, 

mencuri.
165

 kedua, maslahah mulgah, yaitu kemaslahatan dilihat oleh manusia 

                                                             
164

Lima unsur pokok di atas, dalam literature-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan Ushul al  

Khamsah dan sususnannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat  Asaftri Jaya Bakri. 

Ko   p M qo   d S  r     M  uru    -syatibi (Jakatra: PT. Rajagarfindo Persada, 1996), 71 
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Zahrah, Ilmu Ushul. 548-549. 
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sebagai kemaslahatan namun kemudian dibatalkan oleh nash,
166

 ketiga, maslahah 

mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak ada ketetapannya atau pembatalannya secara 

khusus dari nash.
167

  

Perwujudan maslahah secara umum adalah tujuan hukum Islam. Akan tetapi 

tidak semua maslahah merupakan tujuan hukum sehingga karenanya tidak semua 

maslahah dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Oleh karena itu agar 

maslahah menjadi bisa terukur dan tidak menjadi pintu bagi penetapan hukum 

menurut hawa nafsu,
168

 Abd Wahhab Khallaf, ada persyaratan-persyaratan yang harus 

ada agar maslahah dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, yaitu pertama, 

bahwa maslahah harus merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, bukan sekedar 

bersifat dugaan saja. Kedua, ia harus merupakan maslahah yang bersifat umum bukan 

kemaslahatan yang bersifat pribadi. Ketiga, bahwa kemaslahatan tersebut tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapankan oleh nash atau ijma’.
169

    

Maslahah yang menjadi tujuan penetapan hukum ini dibedakan menjadi tiga 

tingkatan, yaitu daruriyah (primer), hajiyat (skunder), dan tahsiniyah (tersier). 

Daruriyah adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan 

akhirat yang jika sesuatu itu tidak ada maka kelangsungan hidup di dunia tidak dapat 

dipertahankan dan mengalami kesengsaraan di akhirat. Ada nilai pokok yang 

termasuk ke dalam daruriyah yaitu berupa perlindungan terhadap jiwa, perlindungan 
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terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap kekayaan. 

Untuk menegakkan tujuan ini misalnya agama Islam mensyari’atkan iman dan 

berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam (rukun Islam yang 

lima), ditetapkannya hukuman qisas untuk melindunginya jiwa, diharamkannya 

meminum khamr dan segala yang memabukkan guna melindungi akal, di   r    kan 

perkawinan untuk menjamin keberlangsungan keturunan, dan pidana pencurian untuk 

melindungi kekayaan.
170

 

Hajiyat (kamaliyat) adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk kelapangan 

dan keluasan yang jika kemaslahatan tersebut tidak terwujud kelangsungan hidup 

masih dapat dipertahankan hanya saja akan datang kesulitan dan kesempitan. Hal-hal 

yang bersifat hajiyat atau kamaliyat bagi kehidupan manusia dalam pengertian ini 

mengacu pada penghilangan kesulitan sekaligus memberikan keringanan kepada 

mereka, hal ini misalnya dapat dilihat dengan di   r    kannya shalat jamak dan 

qasr, boleh shalat dengan duduk ketika berhalangan untuk berdiri, gugurnya 

kewajiaban shalat bagi wanita yang sedang haid, dan lain sebagainya.
171

 

Sedangkan tahsiniyah adalah kemaslahatan pelengkap yang bertujuan 

mewujudkan praktik ibadah dan mu’amalah yang lebih baik serta mendorong akhlak 

dan kebiasaan yang terpuji, untuk tujuan ini misalnya Islam men   r    kan bersuci, 
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Khallaf, Ilmu Ushul. 310-311. 
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menutup aurat, menggunakan pakaian yang baik melarang jual beli benda-benda 

najis, dan lain sebagainya.
172
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BAB  IV 

KAJIAN ANALISIS        ŢH HUKUM MUI JEMBER 

TENTANG LARANGAN EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH 

UMUR  

 

A. Deskripsi Tentang MUI  

Di Indonesia pelaksanaan hukum (fiqh) Islam diwakili oleh beberapa institusi. 

Salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih dikenal oleh masyarakat sebagai 

lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak persoalan agama dengan 

mengeluarkan fatwa.
1
 

Pada dasarnya MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan 

cendekiawan muslim yang berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan 

kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang 

diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai 

masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, 

meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-

umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi 

penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik 

antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; 

meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan 
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Saifudin Mujtaba, Ilmu Fiqh, (Jember: Stain press), 191.  
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cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada 

masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi 

secara timbal balik.  

Disamping itu juga MUI sebagai wadah yang menghimpun dan mempersatukan 

pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi 

koordinatif. 

a. Sejarah Berdirinya MUI 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975/17 Rajab 

1395 dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah  

Nasional I Majelis Ulama Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 

Juli 1975.
2
 

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni bahwa (1) wadah ini 

telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah 

bangsa Indonesia ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat-

nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah, khususnya menyangkut 

keagamaan, akan berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak 

dihalangi oleh para ulama dan (2) peran ulama sangat penting. 

Jauh sebelum tahun 1975, pemerintah telah mengusahakan berdirinya majelis 

ulam. Namun, fungsi dan tugasnya berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia yang 

dibentuk pada tahun 1975. Di Jawa Barat, Majelis ulama pertama didirikan pada 

tanggal 12 Juli 1958. Majelis ini secara ex officio diketuai oleh Panglima Militer 

                                                             
2
Tim Penyusun, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 122. 
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Daerah. Motivasi untuk mendirikan Majelis Ulama Pusat adalah agar pemerintah 

dapat mengadakan pembinaan terhadap kegiatan masyarakat yang dianggap penting. 

Susunan pengurus Majelis Ulama Pusat waktu itu adalah Kiai Fatah jasin, Menteri 

Penghubung Alim Ulama, sebagai ketua, dan Muchlas Rowi, Kepala Bagian Rohani 

Angkatan Darat, sebagai sekretaris. Pengurus lain terdiri atas KH A. Wahab 

Hasbullah dan KH Idham Chalid, Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS, 

keduanya dari Nahdatul Ulama, O.K. H. Abdul Aziz, Prof. KH Faried Ma’ruf serta 

Mahmud Yunus dari Departemen Agama, dan Aruji Kartawinata, koordinator dan 

ketua Parlemen.
3
 

Peranan dan tugas Majelis Ulama Pusat ketika itu hanya mencari dukungan 

buat pemerintah dari pihak ulama. Dalam salah satu rapatnya pada tanggal 26-28 Mei 

1964, majelis memutuskan untuk memberi “gelar ilmiah” kepada Presiden Soekarno 

sebagai simbol terima kasih orang Islam kepadanya. 

Di Sumatera Barat, Majelis Ulama (1966) diketuai oleh Datuk Palimo Kajo, 

sedangkan di Aceh, Daud Beureuh duduk sebagai ketua kehormatan Majelis Ulama 

Aceh sejak tahun 1967. Di Sulawesi Selatan ulama telah diorganisasi oleh Panglima 

Militer Wilayah melalui konferensi-konferensi, dan dalam suatu konferensi pada 

bulan September 1970 telah dimunculkan berbagai masalah, antara lain masalah 

pendidikan, ekonomi, dan dakwah.
4
 

                                                             
3
Ibid., 122. 

4
Ibid., 122. 



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 :
— Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. (Pasal 25 ayat 2)
— Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara 
   paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 70)

DigitalLibrary
INSTITUT  AGAMA  ISLAM  NEGERI  JEMBER

95 
 

 

Dalam perjalanan sejarahnya, Majelis Ulama dalam rentang waktu tahun 1962 

sampai dibentuknya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 terlihat tidak 

mempunyai rencana dan cara kerja yang seragam. Segalanya terserah pada daerah 

yang bersangkutan. Kendala seperti inilah yang hendak dibicarakan dalam Kongres 

Ulama di Jakarta pada tahun 1975, yang merupakan babak baru perkembangan 

Majelis Ulama di Indonesia. 

Pusat Dakwah Islam Indonesia yang dibentuk Menteri Agama RI 14 September 

1969 memprakarsai penyelenggaraan Lokakarya Mubalig se-Indonesia (26-29 

November 1974). Lokakarya ini melahirkan sebuah konsensus bahwa diperlukan 

adanya majelis ulama sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang 

efektif dan efisien guan memelihara dan membina kontinuitas partisipasi uamt Islam 

Indonesia terhadap pembangunan. Konsensus ini lebih diperkuat lagi dengan amanat 

Presiden Soeharto ketika menerima Pengurus Dewan Masjid Indonesia 24 Mei 1975 

yang mengharapkan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari 

konsensus dan amanat Presiden tersebut, dimulailah pembentukan majelis ulama 

Indonesia secara intensif. Daerah-daerah yang belum membentuk majelis ulama telah 

mengadakan persiapan atas intruksi Menteri Dalam Negeri. Pada bulan mei 1975 

majelis ulama telah terbentuk di seluruh daerah TK. I dan sebagaian daerah TK. II, 

sedang di pusat dibentuk panitia persiapan musyawarah nasional I Majelis Ulama 

Indonesia yang diketuai oleh Drs. H. Kafrawi Ridwan MA.
5
 

                                                             
5
Ibid., 122-123.  
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Setelah panitia persiapan menyelesaikan tugasnya: merumuskan materi, tema, 

serta kegiatan musyawarah, dan setelah mendapat restu Presiden, Menteri Agama 

dengan suratnya Nomor 28 pada tanggal 1 juli 1975 membentuk sebuah panitia 

musyawarah nasional majelis ulama Indonesia yang diketuai oleh Letjen H. 

Soedirman. Tim penasehat terdiri atas Prof. Dr. Hamka, KH Abdullah Syafi;I, dan 

KH M. syukri Ghozali.  Musyawarah nasional I Majelis Ulama Indonesia 

berlangsung pada tanggal 21-27 Juli 1975 dan seluruh perserta bertekat bulat untuk 

Membentuk Majelis Ulama Indonesia dengan memberi kepercayaan kepada  Prof. dr. 

Hamka sebagai ketuanya. Kebulatan tekat ini ditandai dengan ikrar bersama yang 

dituangkan dalam piagam, yang ditandatangani oleh 26 orang ketua Majelis Ulama 

Indonesia TK. I, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat Pusat, 4 orang dari 

Dinas Rohani Islam dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, serta 

Kepolisian, dan 3 orang ulama yang diundang secara perorangan.
6
 

Majelis Ulama Indonesia dibentuk di tingkat Pusat, daerah TK. I, dan daerah 

TK. II. Kepengurusn MUI di tingakat nasioanal terdiri atas: Pelindung, yaitu Presiden 

RI, Dewan Pertimbangan yang terdiri atas menteri yang memiliki hubungan tugas  

dengan pelaksanaan fungsi MUI dan para ulama terkemuka dalam masyarakat yang 

diketuai Menteri Agama; sedangkan Dewan Pimpinan sebagai pengelola kegiatan 

sehari-hari terdiri atas para ulama yang mencerminkan unsur-unsur yang dalam 

masyarakat. Dengan keikutsertaan berbagai unsur tersebut, MUI dapat bertindak 

sebagai pemersatu bagi semua kelompok agama Islam. Sejak terbentuknya MUI, 

                                                             
6
Ibid., 123. 
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telah dipimpin oleh tiga ketua umum. Ketua Umum pertama adalah Prof. Dr. Hamka, 

kedua KH M. Syukri Ghozali, dan ketiga adalah KH Hasan Basri. 

b. Dasar Umum dan Sifat Fatwa  

1) Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur’an, sunah (hadis), Ijma’, dan Qiyas 

serta dalil lain yang mu’tabar. 

2) Aktivitas penelitian fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang 

dinamakan Komisi Fatwa.
7
 

3) Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.
8
  

c. Peran dan Fungsi MUI   

MUI memiliki 5 peran penting yaitu; 

1) Sebagai pewaris para nabi ( arat at a -a b   ’) 

Yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu 

kehidupan secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas para 

nabi, MUI menjalankan fungsi profetik yang memperjuangkan perubahan kehidupan 

agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam, walaupun dengan konsekuwensi akan 

menerima kritik, tekanan dan acaman karena perjuangannya bertentangan dengan 

sebagai tradisi, budayadan peradaban manusia. 

2) Sebagai pemberi fatwa 

MUI berfungsi sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun 

tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodasi dan 

                                                             
7
Ibid., 5-6.  

8
Ibid., 5. 
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menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran faham dan 

pemikiran serta organisasi keagamaan. 

3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (r ’  a   a      m a -ummah) 

MUI berperan sebagai pelayan umat Islam (     m a -ummah), yaitu melayani 

umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan 

mereka. Dalam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat 

Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. 

Begitu pula MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membeladan 

memperjuangkan aspirasi umat dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan 

pemerintah. 

4) Sebagai gerakan Islam wa a -taj  d 

MU  berperan sebagai pelopor  slam, yaitu gerakan pembaharuan pemikiran 

 slam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat  slam, maka MU  dapat 

menemph jalan tajd d, yaitu gerakan pembaharuan pemikiran  slam. Apabila terjadi 

perbedaan pendapat di kalangan umat islam, maka MUI dapat menempuh jalan ta     

(kompromi) dan tarj   (mencari hukum yang lebih kuat ). Dengan demikian 

diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam.
9
 

d. Pedoman, Motode dan Prosedur Penetapan fatwa  

Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat 

Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk meningkatkan 

                                                             
9
Ichwan sam, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: MUI Pusat, 

2002), 6-9. 
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kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban 

keagamaan terhadap setiap permasalahan yang dapat memenuhi harapan masyarakat 

yang semakin kritis dan tingih kesadaran keberagamaannya. 

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan 

Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 

(Penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan siding pengurus paripurna 

majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil awal 1406 H./18 Januari 1986 m.) 

dipandang sudah tidak memadai lagi. Atas dasar itu, majelis Ulama Indonesia perlu 

segera mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna, serta, 

transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan system pemberian jawaban 

masalah keagamaan.
10

 

1. Metode Penetapan Fatwa 

a) Sebelum berfatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para 

imam mazhab dan Ulama yang mu’tabar tentang masalah yang akan 

difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya. 

b) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana 

adanya. 

c) Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka, 

1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara 

pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode al-ja’u a -taufiq; 

                                                             
10

Tim Penyusun, Himpunan Fatwa, 4. 
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2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa 

didasarkan pada hasil tajrih melalui metode muqaranah dengan menggunakan 

Ushl Fiqh Muqaranan. 

d) Dalam masalah yang ditidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan 

mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil   jt  a  jam’  (kolektif) melalui 

metode ba a  , ta’     (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-zar ’a .  

e) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum 

(mas a   ’amma ) dan maqashihid al-s ar’a . 

2. Format Fatwa 

a. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh 

masyarakat luas. 

b. Fatwa memuat: 

1) Nomer dan judul fatwa 

2) Kalimat pembuka basmalah 

3) Konsideran yang terdiri atas: 

a) Menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa 

b) Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam) 

c)  Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para  

ahli, dan halhal lain yang mendukung penetapan fatwa. 

4) Diktum, memuat: 

a) Subtansi hukum yang difatwakan, dan 

b) Rekomendasi dan atau jalan keluar, jika dipandang perlu 
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5) Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa 

6) Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu. 

7) Fatwa ditandatangani oleh ketua dan Sekretarian komisi.
11

 

3. Kewenangan Dan Wilaya Fatwa 

a. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan 

secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang 

menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia. 

b. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan 

seperti tersebut pada huruf a yang menyangkut umat Islam Indonesia secara 

nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat 

meluas ke daerah lain. 

c. Terdapat masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia daerah 

hanya berhak melaksanakannya. 

d. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksudkan huruf c 

tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda 

setelah berkonsultasi dengan MUI pusat. 

e. Dalam hal belum ada fatwa MUI Pusat, MUI Daerah berwenang menetapkan 

fatwa. 

f. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat mus     dan sensitif, sebelum 

menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan 

konsultasi dengan MUI Pusat.
12

    

                                                             
11

Ibid., 4. 
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B. Deskripsi MUI Jember 

1. Sekilas tentang MUI Jember 

Sejak tahun 1974 di Jember telah terbentuk MUI tingkat kabupaten dan 

kecamatan, setahun mendahului terbentuknya MUI Pusat (26 Juli 1975). Tahun 1974 

s.d 1997, MUI Jember dipimpin oleh Almukarrom KH. Sodiq Machmud, SH. Tahun 

1997 s.d  2001, MUI Jember dipimpin oleh Almukarrom Prof. KH. Abdul Chalim 

Mohammad, SH. Tahun 2003 s.d 19 Januari 2011 MUI Jember dipimpin oleh Prof. 

Dr. KH. Sahilun A. Nasir, M. Pd. I. (Tahun 2001 s.d 2003 sebagai Pjs; tahun 2003-

2008 terpilih melalui MUSDA MUI; dan tahun 2009 terpilih kembali dalam MUSDA 

MUI tgl 24 Nopember 2009, selanjutnya beliau wafat 19 Januari 2011). 

Sedangkan Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA, 12 tahun mendampingi 

sebagai Sekretaris Umum MUI Kabupaten Jember tahun 1997-2009; dan sejak 2009 

sebagai Wakil Ketua II.
13

 

Rabu, 19 Januari 2011, Prof. Dr. KH. Sahilun A. Nasir, M. Pd. I selaku Ketua 

Umum MUI Jember wafat. Sabtu, 22 Januari 2011 MUI Kabupaten Jember 

mengadakan Forum Silaturrahim antara Pimpinan Paripurna (Dewan Penasehat, 

Dewan Pimpinan Harian, dan Anggota Pleno) dan Ketua Sekretaris MUI Cabang se 

Kabupaten Jember, bertempat di Kemenag Jember. Ada 2 poin kesepakatan yang 

disampaikan: 

                                                                                                                                                                              
12

Ibid., 8. 
13

"ahalims1961@yahoo.com" <ahalims1961@yahoo.com>, Sent from Samsung tablet, Minggu, 5 Juli, 

2015 06:11.   
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a. Pergantian Ketua Umum akan dilakukan setelah 40 hari wafatnya Prof. Dr. KH. 

Sahi;un A. Nasir, M. Pd. I selaku Ketua Umum MUI Jember. Sebelum 

pergantian maka Pimpinan MUI dilakukan secara kolektif berdasarkan job 

discription masing-masing Ketua (Ketua I, Ketua II, Ketua III, dan Ketua IV). 

b. MUI akan menyelenggarakan kegiatan yang bernuansa mengawal moral 

generasi muda oleh ormas-ormas Islam di institusi formal dan non formal. 

Senin, 28 Maret 2011 MUI Kabupaten Jember mengadakan rapat koordinasi 

Dewan Pimpinan Harian di Rumah Drs. H. Baharuddin Rasyid, M. BA, Jln. Danau 

Toba 27 Jember. Rapat tsb diadakan karena berdasarkan Pedoman Rumah Tangga 

Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 ayat 1 point 4, sbb: ”Pengisian lowongan antar 

waktu personalia Pengurus Majelis Ulama Indonesia diputuskan oleh Rapat Paripurna 

atas usul Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia baik Tingkat Pusat maupun 

Daerah”. Ada beberapa kesepakatan, sbb:
14

 

1. Berdasarkan Pedoman Rumah Tangga MUI & hasil Rapat Pimpinan Harian, 

disepakati Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA (saat ini menjabat Ketua II), 

dan berdasarkan tradisi Pergantian Kepemimpinan, mestinya pengganti Ketua 

Umum adalah ketua yang berada dibawahnya, yaitu Ketua I yang dijabat oleh 

Drs. H. Baharuddin Rasyid, M. BA, hal ini bertentangan dengan Pedoman 

Rumah Tangga MUI. Dua Opsi tersebut ditawarkan kepada Rapat Paripurna, 
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 bid, “ahalims1961@yahoo.com", Sent from Samsung tablet, Minggu, 5 Juli, 2015 06:11.     
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karena Rapat Paripurnalah yang menentukan, sedang Dewan Pimpinan Harian 

hanya mengusulkan. 

2. Rapat Paripurna akan dilaksanakan 31 Maret 2011 jam 10.00 Wib sd selesai 

bertempat di Rumah Makan Taman Salero Jember,  

Kamis, 31 Maret 2011, dilaksanakan Rapat Paripurna Pengurus MUI 

Kabupaten Jembeer, 2009-2014, bertempat di Rumah Makan Taman Salero, Jln. 

Wijaya Kusuma 60 Jember. Di luar dugaan, selama masa kepengurus MUI inilah 

rapat yang dihadiri oleh peserta terbanyak, dari 29 yang diundang, 27 yang hadir, 

lainnya abstain tanpa pemberitahuan. Hasilnya: Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, 

MA terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Jember, dan 

resuffle beberapa anggota pengurus. Kesepakatan lain yang juga dicapai, sbb:
15

 

a. Rapat berkala, Jumat minggu kedua setiap bulan, waktunya setelah jum’atan: 

RAPAT DEWAN PIMPINAN HARIAN, 

b. Rapat Paripurna, bisa dilaksanakan hari jumat empat bulan sekali’ 

c. Segera diusahakan sekretariat MUI yang permanen. 

2. Fungsi dan Peran MUI Jember 

MUI Jember tetap harus berfungsi koordinatif (menjaga dan mendorong upaya 

keserasian), fungsi konsultatif (mendorong timbulnya suasana tukar pendapat dan 

pengalaman), dan fungsi informatif (saling memberikan informasi), dan sebagai 

pengayom kehidupan umat beragama dan bangsa Indonesia. 
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Ibid, “ahalims1961@yahoo.com", Sent from Samsung tablet, Minggu, 5 Juli, 2015 06:11.    
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 Adapun peran MUI Jember, Sejak Musda (24 Nopember 2009) s.d sekarang, ada 

beberapa kegiatan yang telah dilakukan MUI Kabupaten, antara lain: 

a. Ada kegiatan yang secara langsung melibatkan Dewan Pengurus Harian secara 

internal; 

b. Ada kegiatan yang didelegasikan ke komisi tertentu, seperti: komisi fatwa yang 

melakukan beberapa kajian  

c. Ada kegiatan yang melibatkan Dewan Pengurus Harian dan wakil komisi 

tertentu maupun kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, seperti ketika 

merespons pengaduan masyarakat atau ketika kita proaktif menyikapi isu-isu 

kontemporer yang berkembang  

d. Ada koordinasi (MUI antar kabupaten dan MUI Propinsi Jawa Timur), seperti 

menghadiri MUSWIL MUI Propinsi Jawa Timur, 26-28 Desember 2010 di 

Islamic Centre Sby. 

e. Menyikapi memburuknya hubungan eksekutif, legislatif, dan LSM-LSM, ini 

menyebabkan semua Ormas agaknya memang dilematis, sebab: 

a. saran, pandangan, maupun himbauan tokoh memang menjadi sangat berarti 

bagi proses penyelesaian konflik, perbedaan pendapat, dsb; namun 

b. ketika sejumlah elemen sudah menempuh jalur hukum, maka intervensi 

menjadi tertutup, dan fungsi nasehat, saran, fatwa, dan sebagainya menjadi 

kurang bermakna bagi pihak-pihak terkait.
16

  

                                                             
16

 bid, “ahalims1961@yahoo.com", Sent from Samsung tablet, Minggu, 5 Juli, 2015 06:11.   
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C. Hasil Analisis        ṭh Hukum MUI Jember Terhadap Fatwa MUI 

Tentang Larangan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur 

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya sebenarnya pada masa 

kejumudan (beku, statik) sesungguhnya kegiatan  st  b ṭh hukum tidak pernah 

berhenti sama sekali. Kenyataan ini bisa kita lihat dengan suatu  fakta bahwa ijtihad 

dan kegiatan  st  b ṭh hukum tetap dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua kelomok 

penjaga syari’at yakni para qadli (hakim) dan para mufti (pemberi fatwa untuk 

memutuskan masalah yang berhubungan dengan hukum Islam). Para qadli 

melakukan proses ijtihad dan  st  b ṭh hukum melalui keputusan pengadilan. 

Sedangkan para mu t  malakukan ijtihad dan  st  b ṭh melalui fatwa-fatwanya. 

Salah satu hal yang serius untuk mendapatkan kajian oleh MUI Jember dari 

aspek hukum Islam adalah realitas sosial tentang anak-anak  yang dikerahkan ke 

jalan-jalan untuk mengemis dan  mengamen (eksploitasi anak di bawah umur). Anak-

anak yang masih usia sekolah ini dikerahkan bisa jadi oleh orang tua mereka  sendiri, 

akan tetapi bisa juga dikerahkan oleh “bos” mereka. Namun yang jelas penghasilan 

yang didapatkannya pada akhirnya tidak bisa dinikmati sendiri akan tetapi harus 

disetor kepada orang tua atau bos mereka. 

Realitas tentang eksploitasi anak sebagaimana yang diuraikan secara singkat di 

atas memiliki sisi dan konsekwensi sebagai berikut: (1) Anak-anak yang dikerahkan 

ke jalan-jalan untuk mengemis dan mengamen pasti akan tumbuh menjadi generasi 

yang tidak berkemampuan dan berketrampilan, karena mereka tidak sama sekali 

diberi kesempatan untuk belajar, baik dalam arti formal, maupun non formal. Bagi 
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bos atau orang tua mereka, belajar tidaklah begitu penting, yang penting bagi mereka 

adalah uang. Karena demikian, maka waktu yang ada secara maksimal difokuskan 

untuk memperoleh uang, (2) Mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan 

juga anak-anak tersebut. Hal ini disebabkan karena cara meminta mereka yang 

terkadang agak memaksa dan nekat di tengah lalu-lalang jalan raya yang ramai, dan 

(3) Kedzaliman yang dilakukan oleh orang tua atau bos, karena menutup peluang 

anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menikmati uang yang 

dihasilkan oleh anak-anak tersebut. 

Uraian tentang identifikasi permasalahan yang mengitari realitas sosial tentang 

eksploitasi anak di bawah umur di atas makin menegaskan bahwa permasalahan yang 

terjadi bukan hanya berkaiatan an sich (pada dirinya sendiri) dengan mengemis dan 

meminta uang, akan tetapi ada yang lebih serius dari hanya sekedar mengemis dan 

meminta uang.  

Sehingga MUI Jember melihat realitas yang terjadi di dalam masyarakat 

demikian akhirnya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diambil 

mengeluarkan fatwa tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur dan hukumnya 

adalah haram.
17

 Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh MUI Jember tentang 

larangan eksploitasi anak di bawah umur dan memutuskan hukumnya haram, tidak  

terlepas dalam upaya untuk penggalian hukum tersebut menggunakan kaidah-kaidah 

 st  b ṭh. 
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MUI Jember, Keputusan Fatwa, Tentang Eksploitsi Anak Di Bawah Umur.  
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Dari putusan fatwa di atas tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur dan 

hukumnya adalah haram, ada beberapa poin hasil putusan fatwa yang dapat dikaji 

dari sisi  st  b ṭh hukumnya. Bila memperhatikan landasan teori, maka dapat dilihat 

bahwa MUI Jember dalam memutuskan fatwa hukumnya tentang eksploitasi anak di 

bawah umur menggunakan beberapa pendekatan  st  b ṭh hukum. Bila ditinjau dari 

kaca mata ushul fikih dan dikaitkan dengan bentuk-bentuk metode  st  b ṭh hukum 

seperti metode  st  b ṭ  ba  ni, ta’  li dan istiṣ  hi, maka MUI Jember dalam 

menetapkan fatwanya menggunakan bentuk metode  st  b ṭh hukum ba  ni, metode 

 st  b ṭh hukum ta’  li dan metode  st  b ṭh hukum istiṣ  hi. 

1. Kajian        ṭh Hukum     ni Terhadap Fatwa MUI Jember Tentang 

Larangan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur 

 Ist  b ṭh atau yang disebut dengan konsep penemuan hukum pada dasarnya 

dikonstruksikan untuk menemukan hukum baru dalam persolan hukum yang tidak 

jelas bunyi teksnya baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadist.  Di mana penemuan 

hukum itu bertolak dari tolak ukur kemaslahatan agar keadilan dan kebenaran dapat 

dikembangkan yang tentunya tidak boleh konteradiksi dengan ketentuan, tidak 

bertentangan dengan aturan al-Qur’an maupun al-Hadits. Ist  b ṭh hukum digunakan 

dalam rangka mengembangkan pemikiran-pemikiran hukum  dalam Islam secara 

umum yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum kontemporer yang 

kasusnya tidak ada secara eksplisit dalam al-Qur’an dan al-Hadist salah satunya yaitu 

tentang eksploitasi anak di bawah umur. Sehingga harapannya adalah dapat 
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menemukan hukum-hukum baru dalam memecahkan berbagai persoalan yang 

muncul dikalangan masyarakat. 

 MUI Jember dalam putusan fatwanya tentang larangan eksploitasi anak di 

bawah umur menggunakan  st  b ṭh hukum ba  ni. Ist  b ṭh hukum ba  ni sendiri 

sering disebut dengan al-qawaid al-usuliyyah al-lughawiyyah atau dilalah al-lafdz, 

yaitu  st  b ṭh hukum melalui penafsiran terhadap kata-kata yang digunakan dalam 

nash dan susunan kalimatnya. Sehingga ist  b ṭh hukum ba  ni ini digunakan untuk 

mencari kejelasan (bayan) hukum nash-nash baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadist. 

 Penggunaan  st  b ṭh hukum ba  ni dapat dilihat dari dalil-dalil yang 

digunakan MUI Jember dalam fatwanya. Bila dilihat dari keseluruhan dalilnya, MUI 

Jember dalam berfatwa tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur banyak 

menggunakan    a a  ‘am dalam fatwahnya sebagai berikut ini:  

Bahwa eksploitasi anak di bawah umur yang di dalamnya pasti terdapat sisi dan 

konsekwensi:  

a) Potensi mencetak generasi lemah yang tidak berkemampuan dan 

berketerampilan sehingga MUI Jember mendasarkan fatwanya pada surat al-Nisa’ : 9 

yang berbunyi :
18

  

ُقوا اللََّه َولْيَ ُقوُلوا  قَ ْوال َسِديًدا  َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فَ ْلَيت َّ

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 
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MUI Jember, Keputusan Fatwa, Tentang Eksploitsi Anak Di Bawah Umur.   
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bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 

benar” 

 

 merupakan bentuk perintah yang berisi tuntutan yang lebih tinggi َوْلَيْخش

kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya hal tersebut bisa dilihat dari 

bentuk lafazd yang mengandung sighat amr dengan menggunakan lam amr yang 

masuk pada   ’   mu  ar ’. Bentuk perintah  tersebut melarang untuk meninggalkan 

anak-anak yang lemah dan kesejahteraannya terancam, sehingga ketika anak-anak 

yang lemah diabaikan (ditinggalkan dalam kaadaan miskin) maka akan mencetak 

generasi yang tidak berkemampuan dan berketerampilan. 

Dan jumhur ulama berpendapat bahwa lafadz amr selalu menunjukkan 

pengertian wajib kecuali ada indikasi yang menunjukkan pengalihan artinya kepada 

hukum lain seperti sunnah, mubah, irsyad, inszar dan lain sebagainya.
19

 

Dalam ayat 9 ini tersirat bahwa tanggung jawab terhadap keturunan, bukan 

hanya bersifat materi, tapi juga immateri seperti pendidikan dan pembinaan taqwa. 

Secara historis ayat ini turun berkaitan dengan ada seorang laki-laki mendekati 

mati mewasiatkan hartanya kepada kaum kerabat. Jika wasiat tersebut dipenuhi oleh 

ahli warisnya bakal mengakibatkan lemah ekonomi keturunannya. Ayat ini 

menganjurkan agar setiap orang tua memikirkan pula nasib turunannya, jangan 

sampai terjerumus pada kemiskinan akibat tidak mendapat warisan karena 

dihabiskan. 

                                                             
19

Faisol, Metodologi, 27.  
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Sedangkan tafsir kalimatnya sebagai berikut: 

ا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعاًفاَوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكو   hendaklah ada rasa takut pada 

mereka sekiranya meninggalkan keturunan tidak berdaya sepeninggal mereka. 

 berma’na takut di kala aman. Dengan kata lain rasa takutnya bukan َوْلَيْخشَ 

karena suana terancam perang atau bencana, melainkan kekhawatiran terhadap yang 

bakal terjadi. 

 sepeninggal mereka ِمْن َخْلِفِهْم  seandainya meninggalkan anak yatim َلْو تَ رَُكوا

 sebagai keturunan yang tidak berdaya, karena tidak memiliki bekal untuk ُذرِّيًَّة ِضَعاًفا

kesejahteraannya. Utamanya, orang tua mesti khawatir, jika keturunan itu ditinggal 

wafat dalam usia masih kecil. Mereka juga hendaknya mempersiapkan generasi 

penerus yang berkualitas baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikannya. 

 khawatir akan nasib mereka. Kekhawatiran semacam ini sangat َخاُفوا َعَلْيِهمْ 

diperlukan, bukan hanya dalam perasaan tapi dimanifestasikan dalam usaha. Setelah 

sebelumnya menggunakan kalimat  َََيْش yang berarti takut di kala aman, kemudian 

dirangkaikan dengan kata َخْوف yang menunjukkan kecemasan akan ancaman. 
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Dengan demikian orang tua seyogyanya merasa khawatir, kalau keturunannya 

terancam oleh kemiskinan, baik harta maupun ilmu. 

ُقوا اللَّهَ   maka bertakwalah kepada Allah. Taqwa merupakan bekal utama فَ ْلَيت َّ

dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk menghindari keterpurukan 

turunan, mesti membekali mereka dengan taqwa. Taqwa pada prinsipnya adalah 

menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan akibat negatif, baik di dunia maupun di 

akhirat. 

 dan sampaikanlah kepada mereka perkataan yang bernilai َوْليَ ُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا

baik. َسِديًدا berarti  ًاّصَوابًا ُُمَْكم  benar, tepat dan jelas, ْين  sesuai dengan ajaran ُمَوافَ ًقا لِلدِّ

agama.
20

 Ayat ini mengisyaratkan adanya tanggung jawab orang tua untuk mendidik 

anaknya secara baik dan benar.  

Esseni Qs.4:9 antara lain pertama, setiap orang tua hendaknya merasa khawatir 

jika meninggalkan keturunanya dalam keadaan lemah, kedua, mewujudkan generasi 

berkualitas merupakan tanggung jawab orang tua, ketiga, bekal yang paling utama 

disediakan pada generasi muda adalah taqwa dan pendidikan yang baik. 

Al-Qur’an Surat A  N sa’ Ayat 9 diatas, berpesan agar umat islam menyiapkan 

generasi penerus yang berkualitas sehingga anak mampu mengaktualisasikan 

potensinya sebagai bekal kehidupan dimasa mendatang. Oleh karena itu, bagi orang-

                                                             
20

al-Tafsir al-Munir, IV 260.  
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orang yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah dan selalu berlindung dari hal-

hal yang dimurkai di sisi Allah. 

Imam al-Razi di dalam tafsirnya memberikan penjelasan tentang ayat di atas 

dengan :  

 تفسري الرازي 
َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضعافًا خاُفوا َعَلْيِهْم يُوِجُب  َوْلَيْخَش الَِّذينَ ُه: اَل َشكَّ َأنَّ قَ ْولَ 

ُل: َأنَّ َهَذا ِخطَاٌب َمَع الَِّذيَن يَْ  رِيَن ِفيِه ُوُجوٌه: اْْلَوَّ رِّيَِّة الضَِّعاِف، َولِْلُمَفسِّ ِلُسوَن ااِلْحِتَياَط لِلذُّ
ُقولُوَن: ِإنَّ َذرِّي ََّتَك اَل يُ ْغُنوَن َعْنَك ِمَن اللَِّه َشْيًئا، َفَأْوِص ِبَاِلَك ِلُفََلٍن َوُفََلٍن، ِعْنَد اْلَمرِيِض فَ ي َ 

َقى ِمْن َمالِِه لِْلَورَثَِة َشْيٌء َأصْ  ًَل، َفِقيَل َواَل يَ زَاُلوَن يَْأُمُرونَُه بِاْلَوِصيَِّة ِإََل اْْلََجاِنِب ِإََل َأْن اَل يَ ب ْ
ْعِف َواْلُْوِع ِمْن َغرْيِ َماٍل، فَاْخَشوُا اللََّه َواَل ََلُمْ  : َكَما أَنَُّكْم َتْكَرُهوَن بَ َقاَء َأْواَلدُِكْم ِف الضَّ

َل ََتِْمُلوا اْلَمرِيَض َعَلى َأْن ََيْرَِم أَْواَلَدُه الضَُّعَفاَء ِمْن َمالِِه. َوَحاِصُل اْلَكََلِم أَنََّك اَل تَ ْرَضى ِمثْ 
 اْلِفْعِل لِنَ ْفِسَك، َفََل تَ ْرَضُه ِْلَِخيَك اْلُمْسِلِم.َهَذا 

Artinya: Tidak ada keraguan bahwasannya firman Allah, mengandung makna 

bahwa Allah mewajibkan untuk menjaga dan memelihara anak cucu yang 

lemah. Kemudain para mu as r   memberikan beberapa penafsiran yaitu yang 

pertama, Dalam firman Allah surat An-nisa’ ayat 9 ditunjukkan untuk orang-

orang yang berada disekeliling orang yang sedang sakit, kemudian orang-orang 

tersebut mengatakan: sesungguhnya anak cucumu tidak dalam keadaan mampu, 

maka wasiatkanlah hartamu kepada mereka, sebagaimana kalian akan 

membenci  apabila ada nak-anak kalian yang lemah dan kelaparan karena tidak 

adanya harta. Maka takutlah kepada Allah dan janganlah kalian membebani 

orang yang sakit karena tidak memberikan warisan kepada anak-anak orang 

yang sakit yang sedang dalam keadaan lemah. 

 

Dari kesimpulan di atas apabila kalian menyayangi diri kalian sendiri maka 

sayangilah saudara-saudara muslim kalian. Hal ini seperti sabda Nabi s.w.t sebagai 

berikut: 
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بَّ ِْلَِخيِه َما »َعْن أََنٍس قَاَل: قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  اَل يُ ْؤِمُن اْلَعْبُد َحَّتَّ َيُِ
بُّ لِنَ ْفِسهِ  21«َيُِ  

Artinya: Dari anas berkata, Nabi s.w.t bersabda tidak dikatakan iman seorang 

hamba sehingga dia menyayangi saudaranya seperti dia menyayangi dirinya 

sendiri.  

 

Kepedulian Islam terhadap generasi yang tangguh, mandiri dan tidak meminta-

minta kepada orang lain pada saat ditinggal mati oleh orang tuanya, juga ditegaskan 

di dalam hadits Nabi s.a.w, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, 

yang berbunyi :  

 صحيح البخارى 
ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف َأْخبَ رَنَا َماِلٌك َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأِِب َوقَّاٍص  َحدَّ

يَ ُعوُدِِن َعاَم  -يه وسلم صلى اهلل عل -قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه  -رضى اهلل عنه  -َعْن أَبِيِه 
ِة اْلَوَداِع ِمْن َوَجٍع اْشَتدَّ ِِب فَ ُقْلُت ِإِنِّ َقْد بَ َلَغ ِِب ِمَن اْلَوَجِع َوأَنَا ُذو َماٍل ، َواَل يَرُِثِن   ِإالَّ َحجَّ

ُق بِثُ لَُثْى َماَِل قَاَل  ْطِر فَ َقاَل « . اَل » ابْ َنٌة ، أَفَأََتَصدَّ الث ُُّلُث » ُُثَّ قَاَل « اَل » فَ ُقْلُت بِالشَّ
ٌر ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعالًَة يَ َتَكفَُّفوَن إِ  -َأْو َكِثرٌي  -َوالث ُّْلُث َكِبرٌي  نََّك َأْن َتَذَر َورَثَ َتَك أَْغِنَياَء َخي ْ

َحَّتَّ َما ََتَْعُل ِِف ِِف اْمرَأَِتَك ، َوإِنََّك َلْن تُ ْنِفَق نَ َفَقًة تَ ْبَتِغى ِِبَا َوْجَه اللَِّه ِإالَّ ُأِجْرَت ِِبَا ، النَّاَس 
» 

Dalam hadits diatas secara garis besar bahwa ketika kita meninggalkan 

keturunan kita dalam keadaan yang berkecukupan itu lebih baik dari pada 

meninggalkan keturunan kita dalam keadaan melarat tidak berkecukupan sehingga 

meminta-minta kepada manusia. 

                                                             
21

Mafatih al-ghaib, Abu Abdillah Muhammad bin Umar Ar-Raazi, cetakan Daar Ihya At-Turats tahun 

1420 H, jilid 9 halaman 505.  
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Hadits di atas menggunakan dhomir أنت yang seolah-olah ditunjukkan kepada 

seseorang yang diajak bebicara, akan tetapi hadits di atas ditunjukkan bagi semua 

orang. Dengan kata lain semua orang tidak boleh meninggalkan keturunannya dalam 

keadaan melarat dan tidak berkecukupan sehingga mengakibatkan meminta-minta 

kepada manusia. 

D  a a  ‘am berikutnya yang digunakan MUI Jember untuk menguatkan 

fatwanya dengan mendasarkan dalam surat al-Qashash : 26; yaitu, generasi yang 

diidealkan oleh Islam adalah generasi yang tangguh (al-qawiy), baik dari aspek 

fisiknya, maupun intelektualnya dan yang amanah (al-amin) sebagaimana hal ini 

ditegaskan di dalam surat al-Qashash : 26 yang berbunyi :  

رَ  ِإنَّ  اْسَتْأِجْرهُ  أََبتِ  يَا ِإْحَداُُهَا قَاَلتْ   (٦٢) اْلِميُ  اْلَقِويُّ  اْسَتْأَجْرتَ  َمنِ  َخي ْ
Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 

lagi dapat dipercaya". 

 

Dalam ayat tersebut terdapat perintah dengan menggunakan (  ’  a -amr) اْستَأِْجْره 

seorang putri itu dari Nabi Su’aib meminta kepadanya untuk memperkerjakan Nabi 

Musa diangkat sebagai pekerja. 

Secara historis Nabi Su’aib tidak mempunyai anak laki-laki dan pula 

mempunyai pembantu. Oleh sebab itu yang mengurus semua urusan keluarga itu 

hanya kedua puterinya saja, sampai keduannya terpaksa mengembala hewan 

ternaknya termasuk memberi minum setiap harinya. Terpikirlah dari salah satu kedua 

puterinya mengusulkan kepada bapaknya alangkah baiknya Nabi Musa diangkat dan 
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dijadikan pekerja untuk membantu mengurusi hewan gembalaannya. Dirasa Nabi 

Musa orangnya jujur dapat dipercaya dan kuat tenaganya.
22

   

Kedua sifat ini,  ُّاْلقَِوي (Kuat) dan   اْْلَِميُن (amanah) perlu diperhatikan ketika 

memilih seseorang sebagai karyawannya. Jika kedua-duanya berkumpul bersamaan, 

maka akan sempurnalah pekerjaan. Umar, Ibnu Abbas, Syuraih Al Qaadhiy, Abu 

Malik, Qatadah dan lain-lain mengatakan, “Ketika wanita itu mengatakan seperti itu, 

ayahnya bertanya kepadanya, “Dari mana kamu tahu demikian?” wanita itu 

menjawab, “Sesungguhnya dia mampu mengangkat batu besar yang tidak mungkin 

diangkat kecuali oleh sepuluh orang, juga pada saat aku datang (kemari) bersamanya, 

aku berjalan di depannya, namun ia mengatakan, “Berjalanlah di belakangku, jika 

hendak melewati jalan lain, lemparlah batu kecil ini agar aku tahu jalan
23

 

Dengan menggunakan pendekatan sad al- zar ’a  (menghambat segala sesuatu 

yang menjadi jalan kerusakan), maka segala sesuatu yang merupakan kendala dari 

terbentuknya generasi yang memiliki karakter al-qawiy dan al-amin, dan segala 

sesuatu yang menyebabkan generasi Islam menjadi lemah yang dalam hal ini adalah 

melakukan eksploitasi anak di bawah umur untuk meminta-minta dan mengemis 

harus dihapus dan dilarang.  

 

 

 

                                                             
22

Universitas Islam Indonesia, Al-Qur’an dan tafsirnya (Jogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1990) 321  
23

http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-al-qashash-ayat-14-28.html, (25 Mei 2015) 

http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-al-qashash-ayat-14-28.html
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b) Cara mengemis secara ilhaf 

Menghardik pengemis memang dilarang dalam pandangan Islam, akan tetapi 

meminta-minta dengan cara memaksa juga dilarang oleh Islam,
24

 sebagaimana hal ini 

dijelaskan di dalam al-Qur’an surat al-baqarah : 273 yang berbunyi :  

 ِمنَ  أَْغِنَياءَ  اْْلَاِهلُ  ََيَْسبُ ُهمُ  اْلْرضِ  ِف  َضْربًا َيْسَتِطيُعونَ  ال اللَّهِ  َسِبيلِ  ِف  ُأْحِصُروا الَِّذينَ  لِْلُفَقرَاءِ 
فِ  َعفُّ  َعلِيمٌ  بِهِ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َخرْيٍ  ِمنْ  تُ ْنِفُقوا َوَما ِإْْلَافًا النَّاسَ  َيْسأَُلونَ  ال ِبِسيَماُهمْ  تَ ْعرِفُ ُهمْ  الت َّ

(٦٧٢) 
Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di 

jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu 

menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu 

kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada 

orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di 

jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. 

 

Dalam tasfsir Universitas Islam Indonesia dijelaskan bahwa mengemis atau 

meminta-minta itu tidak dibolehkan, kecuali dalam keadaan darurat. Rasulullah saw 

bersabda: 

Minta hanya diperbolehkan pada tiga keadaan: pada saat-saat orang mengalami 

kemiskinan yang sangat, atau mempunyai hutang yang berat atau bagi orang 

yang memegang diyat yang menyedihkan.
25

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

MUI Jember, Keputusan Fatwa, Tentang Eksploitsi Anak Di Bawah Umur.   
25

H.R. Bukhari dari abi Hurairah  
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Dalam menjelaskan ayat di atas, Imam al-Razi mengatakan : 

 تفسري الرازي 
بُّ اْلَعِفيَف ال َيْسئَ ُلوَن النَّاَس ِإْْلافًا َعِن اْبِن َمْسُعوٍد قوله تعاَل : َرِضَي اللَُّه َعْنُه: ِإنَّ اللََّه َيُِ

اِئَل اْلُمْلِحَف الَِّذي ِإْن أُْعِطَي َكِثريًا أَفْ َرَط ِف اْلَمْدحِ  َف، َويُ ْبِغُض اْلَفاِحَش اْلَبِذيَء السَّ ، اْلُمتَ َعفِّ
مِّ،  َوِإْن أُْعِطَي قَِليًَل أَفْ َرَط ِف الذَّ

اَل يَ ْفَتُح َأَحٌد بَاَب َمْسأَلٍَة ِإالَّ فَ َتَح اللَُّه َعَلْيِه بَاَب »لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َوَعْن َرُسوِل اللَِّه صَ 
ُه اللَُّه تَ َعاََل، َْلَْن يَْأُخَذ َأَحدُُكْم َحْبًَل   ََيَْتِطُب فَ ْقٍر، َوَمْن َيْستَ ْغِن يُ ْغِنِه اللَُّه، َوَمْن َيْستَ ْعِفْف يُِعفَّ

ٌر لَُه ِمْن َأْن َيْسَأَل النَّاسَ  فَ َيبِيُعهُ  26«ِبُدٍّ ِمْن ََتٍْر َخي ْ
 

Artinya: Firman Allah,  ًال َيْسئَ ُلوَن النَّاَس ِإْْلافا dari Ibnu mas’ud r.a berkata 

bahwasanya Allah mencintai orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang 

tidak baik, dan Allah membenci orang yang melampui batas (kikir) dan 

meminta secara paksa, yang apabila diberi banyak mereka lupa tidak memuji, 

dan apabila diberi sedikit mereka mencela. Dan dari Nabi s.a.w bersabda tidak 

bisa membuka pintu masalah, kecuali Allah membukakan baginya pintu 

kefakiran, Dan barang siapa yang tidak membutuhkan, maka Allah 

mencukupinya, dan barang siapa yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak 

halal, maka Allah akan menjauhkannya, karena seseorang dari kalian 

mengambil buah kurma yang dikumpulkan kemudian di jual itu lebih baik dari 

pada salah satu dari kalian meminta pada manusia.    

 

c) Kedzaliman yang dilakukan oleh orang tua atau bos mereka, karena menikmati 

uang yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut.
27

 

D  a a  ‘am berikutnya yang digunakan MUI Jember untuk menguatkan 

fatwanya yang kaitannya dengan kedzaliman yang dilakukan oleh orang tua atau bos 

mereka menikmati uang yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut, mendasarkan dalam 

surat an-nisa’: 10 sebagai berikut: 

                                                             
26

Mafatih al-ghaib, Abu Abdillah Muhammad bin Umar Ar-Raazi, cetakan Daar Ihya At-Turats tahun 

1420 H, jilid 7, 69.    
27

MUI Jember, Keputusan Fatwa, Tentang Eksploitsi Anak Di Bawah Umur.   
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َا ظُْلًما ىاْلَيَتامَ  أَْمَوالَ  يَْأُكُلونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ   (٠١) َسِعريًا َوَسَيْصَلْونَ  نَارًا ُبُطوِِنِمْ  ِف  يَْأُكُلونَ  ِإَّنَّ
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 

zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan 

masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). 

Ayat di atas termasuk dalalah al-nash yaitu lafadz yang penunjukan makna 

yang diambil dari nash yang disebutkan (mantuq) berlaku juga bagi yang tidak 

disebutkan (maskut) karena adanya persamaan ‘illah antara yang mantuq dan maskut. 

Adapun makna yang disebutkan (mantuq) dari ayat di atas adalah larangan 

memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. ‘   a  larangan tersebut 

adalah perlakuan secara dzalim. Oleh karena itu setiap bentuk kedzaliman terhadap 

anak yatim yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut (maskut) 

seperti merusak, membakar, atau memusnahkan juga dilarang.
28

 Termasuk 

(eksploitasi anak di bawah umur) mereka dikerahkan kejalan untuk mengamen dan 

mengemis dan hasilnya tidak dapat dinikmati oleh mereka namun harus disetor ke 

bos atau orang tua mereka. Penunjukan makna yang seperti ini oleh ulama 

Syafi’iyyah dinamakan juga sebagai mafhum al-muwafaqah karena adanya 

persamaan antara hukum yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan dalam 

nash.
29

 

Ayat ini bila dilihat dari zahirnya memperingatkan perlunya berlaku adil 

terhadap kelompok yang lemah, baik wanita maupun anak-anak yatim serta bahaya 

yang menanti mereka, boleh jadi peringatan dan ancaman itu menjadikan sementara 

                                                             
28

Faisol, Metodologi, 63.  
29

Ibid, 64. 
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orang menarik diri sama sekali untuk tidak memelihara anak-anak yatim dan orang-

orang lemah. Maka ayat ini ditunjukkan kepada mereka yang berlaku aniaya.  

Sedangkan ancaman di akhirat ditegaskan oleh ayat ini, yaitu: Sesungguhnya 

orang-orang yang memakan, yakni menggunakan atau memanfaatkan harta anak 

yatim dan kaum lemah lainya (anak-anak di bawah umur) secara, zalim  yaitu bukan 

pada tempatnya dan tidak sesuai pentunjuk agama, termasuk dalam hal ini eksploitai 

anak dibawah umur, sebenarnya mereka itu  sedang atau akan menelan api dalam 

perut mereka,  yakni sepenuh perut dan mereka pada hari kemudian nanti akan masuk 

ke dalam api yang menyala-nyala di nereka.
30

  

Di atas terbaca bahwa ketika melukiskan api yang mereka makan, bentuk kata 

yang digunakan adalah bentuk kata masa kini dan akan datang (ياكلون)  a’ u u a  

dalam arti “akan atau sedang makan”. Adapun ketika berbicara tentang neraka, maka 

secara tegas dinyatakan (سيصلون) sayashlauna yang dipahami akan masuk atau bila 

dibaca seperti bacaan sementara ulam   ra’at (سيصلون) sayashlauna dalam arti akan 

dimasukkan, yakni dipaksa untuk masuk. 

Imam al-Razi dalam rangka menjelaskan ayat di atas memberikan komentar 

dengan : 

 

                                                             
30

Quraish Shihab, tafsir al-Misbah, Pesan, kesan dan Keserasian al-Qu’a  (Jakarta: Lentera, 2000), 

357-358.  
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 تفسري الرازي 

َد اْلَوِعيَد ِف َأْكِل َماِل اْلَيِتيِم ظُْلًما، َوَقْد َكثُ َر اْلَوِعيُد ِف هَ  ِذِه اْْليَاِت َمرًَّة بَ ْعَد ُأْخَرى اْعَلْم أَنَُّه تَ َعاََل َأكَّ
ُلوا :َعَلى َمْن يَ ْفَعُل َذِلَك، َكَقْوِلهِ  اْْلَِبيَث بِالطَّيِِّب َوال َتْأُكُلوا أَْمواََلُْم ِإَل أَْمواِلُكْم ِإنَُّه كاَن ُحوبًا   َوال تَ َتَبدَّ

ُُثَّ ذََكَر بَ ْعَدَها َهِذِه اْْليََة  : 9)النساء(ْم ُذرِّيًَّة ِضعافًا َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفهِ   2)النساء:(َكِبريًا 
ِلَكَماِل َضْعِفِهْم  ُمْفَرَدًة ِف َوِعيِد َمْن يَْأُكُل أَْمَواََلُْم، َوَذِلَك ُكلُُّه َرْْحٌَة ِمَن اللَِّه تَ َعاََل بِاْلَيَتاَمى ِْلَن َُّهمْ 

ِه َمزِيَد اْلِعَنايَِة َواْلَكَراَمِة، َوَما َأَشدَّ َداَلَلَة َهَذا اْلَوِعيِد َعَلى َسَعِة َرْْحَِتِه وََكثْ َرِة َعْفوِِه َوَعْجزِِهُم اْسَتَحقُّوا ِمَن اللَّ 
ْعِف ِإََل اْلَغايَِة اْلُقْصَوى بَ َلَغْت ِعَنايَُة اللَِّه ِِبِْم إِ  ا بَ َلُغوا ِف الضَّ  اْلَغايَِة اْلُقْصَوىََل َوَفْضِلِه، ِْلَنَّ اْلَيَتاَمى َلمَّ

31
 

Al-rozi memberikan penafsiran tentang ayat di atas sebagai berikut: ketahuilah 

bahwasanya Allah swt menetapkan ancaman terhadap orang-orang yang 

memakan harta anak  yatim secara dzalim. Dan sungguh ancaman itu banyak 

jumlanya pada ayat-ayat ini yang ditunjukkan kepada orang-orang yang 

memakan harta anak yatim seperti firman Allah dalam surat An-nisa’ ayat 2 dan 

9. Kemudian Allah menyebutkan setelah ayat di atas tentang ancaman bagi 

seseorang yang memakan harta-harta anak yatim yang mana harta tersebut 

merupakan rahmad Allah s.w.t bagi anak-anak yatim.  

 

Tentang perbuatan dzalim kepada anak-anak, hadits nabi memberikan 

penjelasan  diantaranya :  

 مجع اْلوامع أو اْلامع الكبري للسيوطي 

 ()الديلمى عن على اهلل رَ ي ْ راً غَ اصِ نَ  دْ يَِ  ى َمْن ظََلَم َمْن لَْ لَ عَ  اهللِ  بُ ضَ غَ  دَّ تَ شْ اِ 
Artinya: Allah murka atas orang yang berbuat aniaya kepada orang yang tidak  

menemukan penolong selain Allah (orang yang lemak termasuk anak-anak). 

 

 

 

                                                             
31

Mafatih al-ghaib, Abu Abdillah Muhammad bin Umar Ar-Raazi (Daar Ihya At-Turats, 1420 H) jilid 

9, 506.    
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2. Kajian        ṭh Hukum      li Terhadap Fatwa MUI Jember Tentang 

Larangan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur 

Di samping MUI Jember menggunakan ba  ni dalam  st  b ṭhnya, MUI 

Jember juga menggunakan  st  b ṭh hukum ta’  li dalam memutuskan fatwa tentang 

larangan eksploitasi anak di bawah umur, meskipun porsinya sangat sedikit.  

Ist  b ṭh ta’  li sendiri merupakan  st  b ṭh yang berusaha menemukan ’   a  (alasan) 

dari pensyariaatan suatu hukum. Menurut al-Dawalibi, menyebutkan bahwa  st  b ṭh 

ta’  li adalah  st  b ṭh hukum yang merumuskan ’   a  menjadi penyebab atau faktor 

spesifik sehingga hukum itu ditetapkan. ’I  a  sendiri adalah hal atau sifat jam ’ yang 

menjadi petunjuk hukum pada peristiwa hukum. Ist  b ṭh ta’  li disebut juga dengan 

qiyasin.
32

 

Dalam prakteknya sama dengan qiyas yang memiliki rukun-rukun yang harus 

dipenuhi
33

 yaitu:  

a) Asl yang menjadi rukun pertama dalam melakukan qiyas harus berupa nash 

baik dari al-Qur’an ataupun al-Hadits. Adapun asl yang di maksud di sini jika 

dikaitkan dengan peraktek eksploitasi anak di bawah umur dimana yang 

menjadi (اْلصل) yaitu dalam cara mendapatkannya dengan cara batil. Yaitu 

memperkerjakan anak di bawah umur untuk mengemis dan mengamen. Adapun 

                                                             
32

Hasanuddin, Studi Analisis.235-236.  
33

Khallaf, kaidah-kaidah. 352-353. 
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nas yang menyatakan larangan, tidak diperbolehkan mendapatkan harta benda 

dengan cara batil  َنُكْم بِاْلَباِطلِ اَل َتْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ   

b) Al-hukm juga harus merupakan ketentuan s ar’  yang bersifat praktis karena 

qiyas hanya berlaku dalam kaitannya dengan masalah-masalah praktis. Jika 

dikaitkan dengan praktek eksploitasi anak di bawah umur, al-hukm disini 

adalah haram. 

c) lllah sebagai unsur pokok dalam qiyas haruslah merupakan sifat yang pasti 

(mundabit) yang dapat diterapkan kepada semua kasus tanpa dipengaruhi 

perubahan-perubahan keadaan. Sedangkan (العلة) ‘illah pada asl  dimaksudkan 

di sini adalah penghasilan yang didapatkan dari anak-anak yang dikerahkan ke 

jalan  pada akhirnya tidak bisa dinikmati sendiri akan tetapi harus disetor 

kepada orang tua atau bos mereka. Terdapat larangan khusus di dalam al-

Qur’an tentang memakan harta orang lain dengan cara kebatilan, diantaranya :  

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإال َأْن َتُكوَن َِتَارًَة َعْن تَ رَاٍض  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 (٦٢ِمْنُكْم َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما )

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

Dalam berbagai banyak tafsir diantaranya fafsir al-Azhar karangan Hamka;  

mula-mula ayat ini ditunjukkan kepada orang yang beriman. Karena orang yang 
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telah menyatakan percaya pada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan 

apa yang ditentukan oleh Allah. Dalam ayat ini dijelaskna bahwa orang yang 

beriman dilarang jangan sampai memakan harta benda, yang di dalam ayat 

disebutkan “harta-harta kamu” hal inilah yang diperingantkan terlebih dahulu 

kepada Mu’m  . Yaitu bahwasannya baik hartabenda yang berada di tangan 

sendiri atau di tangan orang lain, semuanya itu adalah harta kamu. Lalu harta 

itu, dengan takdir Allah dan karunia Allah Ta’ala, ada yang diserahkan Tuhan 

kepada tangan kamu itu, dan ada pada orang lain. Selanjutnya dijelaskan dalam 

cara mendapatkannya, tidak diperbolehkan dengan cara batil. Arti batil ialah 

menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. “kecuali bahwa 

ada dalam perniagaan dengan ridha di antara kamu.” Kalimat perniagaan atau 

niaga, yang kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas 

maksudnya. Segala jual dan beli, tukar-menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa 

dan lain-lainnya.  

d)  ar’ setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, bahwa al- ar’ 

belum ditentukan hukumnya oleh nash atau ijma’ sehingga jika telah ditentukan 

maka tidak diperlukan lagi qiyas. Sedangkan (الفر) far dimaksudkan di sini 

adalah realitas anak-anak  yang dikerahkan ke jalan-jalan untuk mengemis dan  

mengamen (eksploitasi anak di bawah umur). Anak-anak yang masih usia 

sekolah ini dikerahkan bisa jadi oleh orang tua mereka  sendiri, akan tetapi bisa 

juga dikerahkan oleh “bos” mereka.  
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 Penggunaan  st  b ṭh ta’     dalam fatwa MUI Jember ini telihat dari fatwanya 

yang mengqiyas-kan larangan melakukan praktek eksploitasi anak di bawah umur, 

dengan larangan tidak diperbolehkan mendatapatkan harta benda dengan cara batil. 

Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya.  

َنُكْم بِاْلَباِطلِ   اَل َتْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

3. Kajian        ṭh Hukum Istiṣ  hi Terhadap Fatwa MUI Jember Tentang 

Larangan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur 

MUI Jember disamping menggunakan  st  b ṭh hukum ba  ni,  st  b ṭh 

hukum ta’  li, ternyata MUI Jember juga tidak meninggalkan  st  b ṭh hukum 

Istiṣ  hi dalam fatwa tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur. Ist  b ṭh 

hukum istiṣ  hi juga disebut dengan maslahah mursalah,
34

 yaitu penetapan suatu 

ketentuan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil 

umum, karena untuk maslahah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Dalam 

pengaplikasian metode istiṣ  hi ini perlu diperhatikan, pertama adalah sasaran-

sasaran (maqasid) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh s ar ’a  melalui aturan-

aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu 

 ar riyyah (primer),   jiyyah (skunder),dan tahsiniyyah (tesier).
35

 Ist  b ṭh ini bisa 

digunakan bila tidak ditemukan dalil-dalil khusus. 

                                                             
34

Hasanuddin, Studi Analisis.242.  
35

Khallaf, Ilmu Ushul. 310-311.  
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Penggunaan  st  b ṭh istiṣ     dalam fatwa MUI Jember tentang larangan 

eksploitasi anak dibawah umur bila dikaji secara seksama berdasarkan pertimbangan 

kemaslahatan, yaitu untuk menyelamatkan masa depan anak-anak  yang dikerahkan 

ke jalan-jalan untuk mengemis dan  mengamen (eksploitasi anak di bawah umur) dan 

terkadang dalam cara meminta (mengemis)  dengan sedikit memaksa (ilhaf) dan 

nekat yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan juga mereka 

sendiri.  

Dalam kondisis semacam ini bisa dikatakan sebagai kondisi  ar r   a  dan 

  jiyyah.  Dar r   a  dalam fatwa tersebut maksudnya sesuatu yang harus ada untuk 

mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat yang jika tidak ada maka kelangsungan 

hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akan mengalami kesengsaraan di 

akhirat. Sedangkan   jiyyah maksudnya kemaslahatan yang diperlukan untuk 

kelapangan dan keluasan yang jika kemaslahatan tersebut tidak terwujud 

kelangsungan hidup masih dapat dipertahankan hanya saja akan datang kesulitan dan 

kesempitan. 

Bila dikaitkan dengan eksploitasi anak dibawah umur, MUI Jember melarang 

segala bentuk eksploitasi anak di bawah umur salah satunya anak-anak dikerahkan ke 

jalan-jalan untuk mengemis dan mengamen dan terkadang dalam cara meminta 

(mengemis)  dengan sedikit memaksa (ilhaf) dan nekat yang dapat mengganggu dan 

membahayakan pengguna jalan dan juga diri mereka sendiri.  

Menghardik pengemis memang dilarang dalam pandangan Islam, akan tetapi 

meminta-minta dengan cara memaksa juga dilarang oleh Islam. Karena Secara tidak 
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langsung akan mencetak generasi yang tidak berketerampilan dan berkemampuan. 

Sehingga generasi yang demikian akan mengalami kesengsaraan dalam menjalani 

hidup dan akan terus bergantung kepada orang lain dalam mencukupi kebutuhannya. 

Dalam kondisi semacam ini bisa dikatakan sebagai kondisi  ar r   a  dan 

  jiyyah. Tergantung pada tingkat kedaruratannya, apakah mengancam jiwa mereka 

sendiri atau hanya mengganggu dan membahayakan pengguna jalan. Maka dalam 

kondisi yang   ar r   a  dan   jiyyah ini, bagi MUI Jember menyelamatkan jiwa 

atau nyawa pengamen dan pengemis yang lulu lalang di jalan raya meminta-minta 

pada pengguna jalan dinilai lebih penting dari pada mempertahankan memberi 

mereka ketika meminta-minta. Dengan kata lain MUI Jember melarang kita tidak 

memberi mereka ketika meminta-minta dijalan raya. Dalam hal ini MUI Jember 

mendasarkan fatwanya dengan kaidah:  

 Hadits Nabi SAW. 

َواَلِضرَا رَ  الَضَررَ   
Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. 

Kaidah ini menunjukkan bahwa sesuatu yang darar harus dihilangkan. 

Termasuk kalau seandainya kita tetap memberi uang pada pengamen dan pengemis di 

jalan raya itu berarti bisa mengancam keselamatan mereka dan para pengguna jalan, 

maka hal ini termasuk sesuatu yang darar atau sesuatu yang membahayakan jiwa 

atau nyawa mereka dan keselamatan pengguna jalan. Sehingga berdasarkan kaidah di 

atas, memberi uang ketika di jalan raya haruslah dihindari dengan tidak memberi 
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pengamen dan pengemis ketika mereka meminta-minta di jalan raya lalu lalangnya 

kendaraan. 

 Kaidah berikutnya adalah. 

َصا ِلحِ فَ َدْرُء امل
َ

اِسِد ُمَقدَّ ٌم َعَلى َجْلِب امل  
Menghindari kerusakan (hal-hal negatif) didahulukan dari pada          

mendatangkan kemaslahatan. 

Berdasarkan kaidah ini, jika mempertahankan tetap memberi uang kepada 

pengamen dan pengemis di jalan raya, itu bisa membahayakan jiwa mereka dan bisa 

menjadikan mereka generasi yang tidak berketerampilan dan berkemampuan dalam 

arti terdapat mafsadah, sedangkan tidak memberi uang kepada mereka itu adalah 

maṣlahah, maka berdasarkan kaidah di atas ini, tidak memberi uang di jalan raya 

kepada pengamen dan pengemis itu lebih baik didahulukan dari pada tetap 

mempertahankan memberi uang di lalu lalang jalan raya kepada pengamen dan 

pengemis ketika mereka meminta-minta. 

Dari kaidah-kaidah yang digunakan MUI Jember di atas, MUI Jember lebih 

menyentuh persoalan mempertahankan jiwa pengamen, pengemis dan pengguna jalan 

raya, yang sama-sama menjadi tujuan syara’ yaitu hifẓ al- nafs. 

Sehingga apabila ada dua  ar ra  yanhg bertentangan tidak bisa diselesaikan 

hanya mengandalkan kaidah-kaidah yang dicantumkan MUI Jember dalam fatwanya. 

Sehingga MUI Jember perlu menambahkan kaidah baru untuk memperkuat fatwanya, 
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agar  st     -nya bisa runtut dan selesai dengan isi fatwa. Kaidah yang dimaksud 

adalah: 

َسَد تَاِن ُرَعِي أَْعَظُمُهَما َضَررً 
َ

ِهَماإَذاتَ َعا َرَض امل ا بِا ْر ِتَكا ِب أَ َخفَّ  
Jika terjadi pertentangan antara dua hal yang sama-sama berbahaya, maka yang 

harus ditinggalkan yang lebih besar mudaratnya dengan memilih perkara yang 

paling ringan bahayanya. 

 Dan atau kaidah: 

 الَضَرُر اْلَ َشدُّ يُ زَا ُل بِا لَضَرِر اْلَ َخفِّ 
Bahaya yang lebih berat dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. 

 

 

D. Faktor-faktor Melatarbelakangi Munculnya Fatwa MUI Jember Tentang 

Larangan Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Terhadap Perlindungan 

Anak 

 Sejak berdirinya pada tahun 1975 sampai akhir tahun 1988 Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) telah mengeluarkan lebih dari 39 sebuah fatwa. Fatwa-fatwa itu 

mencakup banyak bidang kehidupan, yaitu ibadat, perkawinan dan keluarga, 

makanan, kebudayaan, soal hubungan antar agama, soal-soal kedokteran, keluarga 

berencana, dan gerakan Islam sempalan. Mungkin karena wibawa MUI dan tingkat 

publisitas yang dimilikinya, seringkali fatwa-fatwa MUI itu menimbulkan kontroversi 

di kalangan masyarakat, sehingga menimbulakn pertanyaan-pertanyaan seperti: 

seberapa jauh fatwa-fatwa itu absah dari segi hukum Islam dan adakah faktor-faktor 

sosial politik ikut melatarbelakangi lahirnya fatwa-fatwa itu. Maka untuk menjawab 
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pertanyaan pertama diperlukan pendekatan tekstual, dan pertanyaan kedua diperlukan 

pendekatan kontekstual.
36

  

 Athok Mudzhar dalam bukunya ”Membaca Gelombang  jtihad” menganalisa 

beberapa fatwa MUI dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut secara 

sekaligus. Hasil analisi Mudzhar menjelaskan, dari segi isinya selai pertimbangan-

pertimbangan murni keagamaan, ternyata faktor sosial dan politik mislnya; keinginan 

MUI untuk turut menunjang kebijakan pemerintah, yang ikut melatarbelakangi 

lahirnya fatwa-fatwa MUI dalam bentuk dan bunyinya.
37

 

 Adapun Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya  st  b ṭh hukum 

fatwa MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur adalah: 

1. Murni faktor keagaman, keinginan MUI Jember untuk menjawab tantangan 

perkembangnan zaman sebagai respon dari usaha MUI Jember untuk menjawab 

tantangan-tantangan perkembangan zaman yang diakibatkan oleh kemajuan  

informasi dan teknologi, tidak terlepas tentang maraknya kasus anak-anak yang 

dikerahkan ke jalan-jalan untuk mengemis dan  mengamen (eksploitasi anak di bawah 

umur). Anak-anak yang masih usia sekolah ini dikerahkan bisa jadi oleh orang tua 

mereka  sendiri, akan tetapi bisa juga dikerahkan oleh “bos” mereka. Namun yang 

jelas penghasilan yang didapatkannya pada akhirnya tidak bisa dinikmati sendiri akan 

tetapi harus disetor kepada orang tua atau bos mereka. Kedzaliman yang dilakukan 

oleh orang tua atau bos, karena mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk 
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Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, 133.  
37

Ibid, 137.  
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mencari uang  dan menikmati uang yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut. Sebagai 

respon usaha MUI Jember melihat realitas yang terjadi di dalam masyarakat demikian 

akhirnya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang diambil mengeluarkan 

fatwa tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur dan hukumnya adalah haram. 

2. keinginan MUI Jember untuk turut mendukung kebijakan pemerintah, tertuang 

dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

merupakan Undang-undang organik tentang perlindungan hak asasi manusia dari 

UUD 1945 hasil amandemen IV. Rumusan mengenai hak anak disebutkan dalam 

pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, 

keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu pasal ini juga menyebutkan bahwa hak 

anak adalah hak asasi manusia sehigga demi kepentingan anak, hak tersebut harus 

diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 58 

menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 

segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan 

pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak 

lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, pasal ini 

merupakan rumusan perlindungan hak anak yang harus dilindungi oleh hukum.
38

 

Beberapa pasal lain dalam UU HAM yang memuat ketentuan perlindungan anak, 

terutama dalam bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pekerja adalah Pasal 64 

dan Pasal 65. Pasal 64 berbunyi: "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan 

dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, 

                                                             
38

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
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sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, 

dan mental spritualnya". 

E. Relevansi Fatwa MUI Jember Tentang Larangan Eksploitasi Anak Di 

Bawah Umur Terhadap Perlindungan Anak 

Relevansi Ist  b ṭh Hukum Fatwa MUI Jember Tentang Larangan eksploitasi 

anak di bawah umur terhadap perlindungan anak, bisa kita lihat dari keinginan MUI 

Jember untuk turut menunjang kebijakan pemerintah dalam  memberantas segala 

bentuk eksploitasi anak di bawah umur, harus dihapuskan karena hal tersebut 

bertentangan dengan tuntunan al-Qur’ân dan sunnah Rasulullah SAW dan 

mengganggu ketertiban umum, membahayakan pengguna jalan dan juga mereka 

sendiri,  karena cara meminta mereka yang terkadang memaksa dan nekat di tengah 

lalu-lalang jalan raya yang ramai. 

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

yang merupakan Undang-undang organik tentang perlindungan hak asasi manusia 

dari UUD 1945 hasil amandemen IV. Rumusan mengenai hak anak disebutkan dalam 

pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, 

keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu pasal ini juga menyebutkan bahwa hak 

anak adalah hak asasi manusia sehigga demi kepentingan anak, hak tersebut harus 

diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
39
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Undang-Undang, Tentang Hak Asasi Manusia.  
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Pasal 58 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, 

perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau 

walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak 

tersebut, pasal ini merupakan rumusan perlindungan hak anak yang harus dilindungi 

oleh hukum. 

Beberapa pasal lain dalam UU HAM yang memuat ketentuan perlindungan 

anak, terutama dalam bentuk perlindungan terhadap anak sebagai pekerja adalah 

Pasal 64 dan Pasal 65. Pasal 64 berbunyi: "setiap anak berhak untuk memperoleh 

perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang 

membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, 

moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya".dan Pasal 65 berbunyi: "setiap anak 

berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan 

seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".
40

 

Masalah pekerja anak juga tidak bisa terlepas dengan upaya kesejahteraan anak 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, seperti dijelaskan dalam Pasal I, 

bertujuan menciptakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat 

menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, 
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jasmani, maupun sosial. Karena itu anak harus diberikan perlindungan secara khusus 

untuk melindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. 

Masalah perlindungan anak sebagai pekerja memang tidak diatur dalam 

rumusan undang-undang tentang kesejahteraan anak. Hanya saja jika kita melihat 

permasalahan pekerja anak dalam kerangka perlindungan anak, maka akan ditemukan 

bahwa pekerja anak sebagai suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang ini. 

Contohnya Pasal 2 ayat (4) yang merumuskan bahwa anak memiliki hak atas 

perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
41

 Rumusan ini berkaitan erat dengan 

dengan konsep
 
perlindungan anak sebagai pekerja. Di banyak tempat, anak yang 

bekerja akan selalu berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan 

tereksploitasi. Begitu juga dengan kondisi , kerja yang dapat membahayakan atau 

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. 

Di Indonesia juga sudah mempunyai Undang-Undang khusus untuk melindungi 

hak-hak anak, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Undang-undang tentang perlindungan anak ini ditetapkan pada tahun 2002.  

Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan  menjamin 

terpenuhinya hak-hak  anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, selanjutnya Pasal 20 
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mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, kelurga dan orangtua untuk ikut 

bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Bagian lain dari undang-undang ini 

merumuskan ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk orang yang 

mengetahui adanya eksploitasi. Pasal-pasal dalam undang-undang ini sangat 

berkaitan dengan rumusan perlindungan anak sebagai pekerja (eksploitasi anak di 

bawah umur).
42
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

Dari beberapa uraian dan analisis yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu :  

1. Secara teoritis MUI Jember mempunyai pedoman bahwa dasar mengeluarkan 

fatwa tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur, setelah  meneliti secara 

tuntas dasar-dasar atau argumen dari al-Qur’an, al-Hadist, ijma’ dan qiyas 

dengan urutan seperti itu. Bila ditinjau dari kaca mata ushul fikih dan dikaitkan 

dengan bentuk-bentuk metode i  i   ṭh hukum seperti metode i  i   ṭ   a  ni, 

 a’  li dan istiṣ  hi, maka MUI Jember dalam menetapkan fatwanya 

menggunakan bentuk metode i  i   ṭh hukum  a  ni, metode i  i   ṭh hukum 

 a’  li dan metode i  i   ṭh hukum istiṣ  hi. Bila dilihat dari kaca mata ushul 

fikih, MUI Jember menggunakan i  i   ṭ   a  ni, terlihat dalam fatwanya 

MUI Jember menggunakan  i  lah ’am. a. Surat al-Nisa’ ayat 9, b. Surat al-

Qashash ayat 29, c. Surat al-Baqarah ayat 273, d. Surat an-Nisa ayat 10. Di 

samping itu, fatwa MUI jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah 

umur menggunakan metode i  i   ṭh hukum  a’  li terlihat dari mendasarkan 

i  i   ṭh-nya kepada qiyas yaitu mencari status hukum suatu persoalan baru 

dengan membandingkannya dengan persoalan lama yang telah ada dan jelas 

136 
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hukumnya dalam al-Qur’an atau sumber-sumber hukum lainnya (al-Hadist dan 

ijma’). Di samping itu juga, fatwa MUI Jember tentang larangan eksploitasi 

anak di bawah umur menggunakan metode i  i   ṭh hukum istiṣ  hi. Terlihat 

dari pendekatan yang dipakai yaitu berdasarkan maslahah mursalah, 

mendasarkan pada sasaran-sasaran (maqasid) yang ingin dicapai dan 

dipertahankan oleh   ari’a  melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada 

manusia. Sehingga MUI Jember mengharamkan segala bentuk praktek 

eksploitasi anak di bawah umur.  

2. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya i  i   ṭh hukum fatwa 

MUI Jember tentang larangan eksploitasi anak di bawah umur: 

a. Murni faktor keagamaan. 

b. Turut mendukung kebijakan pemerintah. 

3. Sedangkan Relevansi    i   ṭh Hukum Fatwa MUI Jember Tentang Larangan 

eksploitasi anak di bawah umur terhadap perlindungan anak, bisa kita lihat dari 

keinginan MUI Jember untuk turut mendukung kebijakan pemerintah dalam  

memberantas segala bentuk eksploitasi anak di bawah umur, harus dihapuskan  

a. Tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999   

tentang HAM. 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak. 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 
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Dan juga hal tersebut bertentangan dengan tuntunan al-Qur’ân dan sunnah 

Rasulullah Saw dan mengganggu ketertiban umum, membahayakan pengguna 

jalan dan juga mereka sendiri, karena cara meminta mereka yang terkadang 

memaksa dan nekat di tengah lalu-lalang jalan raya yang ramai.  

B. SARAN 

1) Pemerintah berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya 

undang-undang perlindungan anak, terutama pada ancaman pidana/hukuman pada 

tindakan tersebut secara menyeluruh. Mengajak kembali pekerja anak yang putus 

sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa. 

2) Bagi masyarakat lebih peka dan tidak menutup mata terhadap keadaan sekitar 

sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar 

penanganannya dapat lebih cepat guna menghindari kemungkinan yang lebih buruk 

pada anak yang bersangkutan. Jika eksploitasi anak di bawah umur tetap berlangsung, 

maka masyarakat (perseorangan atau kelompok) segera melaporkan kepada pihak 

berwajib/terkait dengan disertai bukti-bukti pendukung. 

3) Kepada para ulama, muballigh-muballighah, dan ustadz-ustadzah agar tetap 

meningkatkan dakwah Islamiyah dan amar ma’ruf nahi mungkar salah satunya untuk 

mencegah dan melarang eksploitasi anak di bawah umur, karena hal tersebut 

bertentangan dengan tuntunan al-qur’ân dan sunnah Rasulullah Saw. 
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