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Pendahuluan  

 Terkait dengan tradisi fatwa, pada dasarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad 

Shalallaahu `alaihi wa sallam. Dalam hal ini, para sahabat mengajukan sebuah persoalan kepada 

Nabi, namun jawaban dari Nabi ternyata tidak selalu sama. Sebagai contoh, ketika seorang 

sahabat bertanya tentang amalan apa yang paling utama?. Nabi Shalallaahu `alaihi wa sallam 

menjawab jihad. Di lain kesempatan jawaban dari Nabi lain lagi, yang paling utama yaitu shalat 

tepat waktu atau berbakti kepada dua orang tua misalnya. Hal ini menunjukkan adanya 

fleksibilitas fatwa. 

 Atas dasar ini, al-Imam al-Qurafi dalam kitabnya al-Faruq mengungkapkan makna dan 

hakikat fatwa. Menurutnya, pengertian fatwa adalah penjelasan hukum suatu persoalan 

berdasarkan pada kacamata syari`at dari seorang Mufti (pemberi fatwa) kepada Mustafti 

(peminta fatwa). 

Secara spesifik yang berkaitan dengan tumbuhan tembakau atau rokok yang kemudian 

dikenal dengan nama al-Dukhan, rupanya baru dikenal pada akhir abad kesepuluh Hijriah. Dan 

semenjak digunakan oleh manusia, para ulama pada zaman itulah mulai sibuk berfatwa  

membicarakan mengenai tinjauan hukumnya. Dan tentunya sejak itu pula telah menghasilkan 

fatwa tentang rokok ini dengan hasil fatwa yang berbeda diantara ulama. Fatwa “haram rokok” 

sebenarnya tidak kontroversial sebagaimana fatwa-fatwa ulama pada umumnya. Namun, yang 

kontroversi adalah respons masyarakat terhadap fatwa tersebut yang kemudian di-blow up oleh 

media terutama media elektronik. Akibatnya, bisa merugikan pihak yang mengeluarkan fatwa. 

Dalam hal ini, sebagai contoh Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang kemudian 

berimbas pada persyarikatan Muhammadiyah misalnya. Oleh karena itu, pada seminar Dosen 

STAI Al-Aqidah AL-Hasyimiyyah kali ini, perlu kita lakukan semacam analisis terhadap fatwa 

tersebut secara proporsional dari perspektif ilmu Ushul Fiqih agar semua pihak dapat 

menanggapinya secara dewasa dan tidak emosional. 

 Dalam makalah singkat pada seminar dosen dan mahasiswa ini, penulis akan mencoba 

menganalisis fatwa haram rokok yang dikeluarkan oleh Majlis Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah dari perspektif ilmu Ushul Fiqih. Dalam makalah sederhana ini, uraiannya 
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meliputi pendahuluan, timbulnya fatwa, karakteristik fatwa, kedudukan fatwa, analisis fatwa 

haram rokok dan diakhiri dengan penutup. 

Terminologi Fatwa 

 Syariat Islam sebagai hukum mempunyai dua implikasi dalam kehidupan ummat 

manusia. Pertama adalah sebagai hukum negara melalui praktek peradilan atau quasi peradilan. 

Kedua adalah sebagai ketentuan halal-haram yang tercermin dalam lima kaedah hukum Islam 

(wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah) yang berbentuk ifta‟ atau fatwa untuk pedoman 

masyarakat umum.  

Terminologi Fatwa berasal dari bahasa Arab yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau 

pendapat. Adapun yang dimaksud fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang 

diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang 

mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh 

peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa 

tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Untuk tindakan memberi 

fatwa disebut futya atau ifta, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang 

yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa 

disebut mustafti. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang 

membutuhkannya.  

Hukum berfatwa adalah fardu kifayah, kalau ada orang lain yang bisa memberi fatwa 

selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa memberi fatwa dan masalah yang 

difatwakan itu cukup mendesak, maka ia secara fardu „ain memberi fatwa atas pristiwa itu. Oleh 

karena fatwa itu menyangkut masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki 

sebagai mufti syarat-syarat yang harus di miliki oleh seorang mufti antara lain adalah: 

 

a. Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang 

diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa. 

b. Apabila ia berfatwa berdasrkan qoul seseorang alim, maka ia dapat menunjukan dasar 

sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan 

bohong. 

c. Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar 

tidak terjadi kesalah fahaman antara ia dan penerima fatwanya. 

d. Seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran 

 

Dan lebih jauh lagi, terkait dengan terma fatwa telah dikenal luas sebagai salah satu 

produk pemikiran hukum Islam
2
 yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan 
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fatwa yang disebut dengan istilah mufti. Mufti disini bisa perorangan seperti di Mesir dan Saudi 

Arabia dan bisa juga kolektif dalam bentuk lembaga fatwa seperti di Indonesia. Di Indonesia 

terdapat Komisi Fatwa dan Dewan Syari‟ah Nasional (DSN)
3
 (Majelis Ulama Indonesia), Majlis 

Tarjih dan Tajdid (Muhammadiyah), Bahtsul Masaa‟il (NU), Dewan Hisbah (PERSIS),  Al-

Bayanat Al-Diniyyah (NW) dan sebagainya. 

 Sebuah Fatwa baru dihasilkan manakala ada pertanyaan atau permintaan dari masyarakat 

baik perorangan maupun lembaga, baik lembaga sosial (masyarakat) maupun instansi pemerintah 

yang disebut mustafti (pihak yang meminta fatwa). Dengan demikian, fatwa tersebut baru 

dihasilkan apabila ada permintaan dari pihak luar (eksternal). Lebih dari itu, di Majelis Ulama 

Indonesia ada ketentuan boleh dikeluarkan fatwa apabila ada permintaan dari pihak MUI sendiri 

(internal).
4
 Dengan demikian, fatwa tidak hanya bersifat responsive, tetapi juga bisa bersifat 

antisipatif sebagaimana fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh MUI. 

 Mustafti biasanya menanyakan persoalan-persoalan yang tidak ada atau belum jelas 

ketentuan di dalam nash al-Qur‟an maupun hadis Nabi saw baik menyangkut masalah akidah, 

ibadah maupun mu‟amalah. Persoalan-persoalan yang ditanyakan biasanya menyangkut 

persoalan nyata (realita) yang dihadapi sehari-hari. Dengan demikian, persoalan tersebut bersifat 

praktis dan benar-benar terjadi. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menetapkan 

persyaratan bahwa fatwa itu benar-benar sudah terjadi.
5
 Lebih dari itu, al-Imam asy-Syafi‟I 

menetapkan hukumnya makruh mengeluarkan fatwa terhadap masalah yang belum terjadi.
6
 

 Dengan perkataan lain persoalan yang ditanyakan itu termasuk masalah ijtihadiyah, yaitu 

masalah-masalah yang menjadi objek ijtihad para mujtahid. Akibatnya, fatwa yang dihasilkan 

seorang mufti bisa berbeda dengan fatwa yang dihasilkan oleh mufti yang lain. Sebab, ijtihad itu 

membuka peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat (ikhtilaf al-„ulama‟). 

 Pertanyaan yang diajukan umumnya menyangkut status hukum. Akibatnya fatwa yang 

dihasilkan pun tidak akan keluar dari kaidah ahkam al-Khamsah yaitu; wajib, sunnah, mubah, 

                                                           
3
 DSN merupakan lembaga fatwa yang dimiliki MUI di tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini 

bertugas memberikan fatwa dalam persoalan khusus yaitu yang berkaitan dengan ekonomi syari‟ah. Kumpulan 

fatwa-fatwanya dihimpun dalam bentuk buku. Untuk lebih jelasnya lihat M.Ikhwan Sam et.al. (Tim Penyunting), 

Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional, (Jakarta:DSN dan BI, 2003), edisi ke-2; M.Ikhwan Sam et.al.(Tim 

Penyunting), Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional MUI, (Jakarta: DSN dan BI, 2006), Jilid 1, edisi revisi.  
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 Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, „I‟lam al-Muwaqqi‟in „an Rabb al-„Alamin, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al- 

„Ilmiyyah, tth.), h.120. 
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 Lihat Muhammad  bin Idris as-Syafi‟I, ar-Risalah,cet.Ke-2, (al-QAhirah: Maktabah Dar at-Turats, 1979), h.151-

152. 



makruh dan haram atau sah dan batal dalam bidang ibadah dan mu‟amalah. Sementara itu, dalam 

bidang akidah ketentuannya adalah sesat atau tidak sesat. 

 Mufti harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia tidak boleh membiarkan umat 

dalam keadaan tidak tahu terus-menerus atau dalam kebingungan karena hal itu akan 

membahayakan umat sebagai pihak mustafti baik secara I‟tiqadi maupun Syar‟i.
7
 Meskipun 

demikian, mufti harus hati-hati dan bijak dalam memberikan jawabannya. Ia tidak boleh tergesa-

gesa memberikan jawaban sebelum mengetahui hakekat persoalan yang ditanyakan umat. Di 

samping itu, ia juga harus melakukan kajian yang mendalam menggunakan dalil-dalil syara‟ 

mengerahkan segenap kemampuan intelektualnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut (ijtihad).  Apabila tidak menggunakan dalil-dalil syar‟i, maka itu termasuk  tahakkum 

yaitu “membuat-buat hukum” 
8
yang harus dijauhi oleh seorang mufti sebagaimana telah 

diperingatkan oleh Allah dalam Firman-Nya: 

وا َو َوواٌلاوِل َتَو ْل َتَو ُق وا َولَو اوولَّل ِلاووْل َو ِل َوا ا َو َو َو وا َو َو ٌل ا َو َو اأَووْل ِل َو ُق ُق ُقاووْل َو ِل َو ا َتَو ُق وُق واوِل َو ا َو ِل ُق ااااااااااااااااااااا َو َو  

ا َتُق ْللِل ُق وَوا ا َو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِلوَّلاووَّل ِل يَوا َتَو ْل َتَو ُق وَوا َولَو اوولَّل ِلاووْل َو ِل َو  

 Artinya: “dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 

lidahmu secara Dusta “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap 

Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah 

beruntung”. (QS.An-Nahl [16]:116) 

   Karakteristik dan Kedudukan Fatwa 

 Fatwa ulama itu bersifat dinamis karena ia merupakan respon terhadap pertanyaan yang 

diajukan oleh mustafti. Oleh karena itu, fatwa ulama akan selalu tumbuh dan berkembang 

bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya umat Islam. Di samping itu, fatwa juga bersifat 

kasuistik karena ia hanya berisi ketentuan hukum persoalan-persoalan tertentu yang ditanyakan 

umat. Dan karena fatwa ulama dihasilkan melalui kegiatan ijtihad maka kedudukannya tidak 

mengikat baik bagi umat Islam maupun mustafti sendiri. Sebab, kebenaran yang dihasilkan 

ijtihad itu tidak mutlak (qath‟i).  Ia  hanya sampai pada derajat zhanni. Oleh karena itu, fatwa 

tidak mempunyai daya ikat (hujjah syar‟iyyah) terhadap umat.
9
 Meskipun demikian, fatwa itu 

tetap mengikat mufti sebagai pihak yang menghasilkan fatrwa sebagaimana ijtihad hanya 

mengikat pihak mujtahid. 
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Faidillah, al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah,cet.Ke-1, (Kuwait: maktabah Dar at-Turats, 1984), h.94.  
 



 Sementara itu, secara etis fatwa itu mengikat mustafti dan umat Islam pada umumnya. 

Karena mereka sebagai pihak yang tidak faham atau tidak tahu („awam) tentang hokum-hukum 

syari‟at, lalu bertanya kepada mufti. Maka, tidak etis apabila diberi jawaban dalam bentuk fatwa 

kemudian tidak mematuhinya. Atas dasar apa mereka tidak mematuhi fatwa tersebut? Padahal 

Allah sudah memerintahkan kepadanya untuk bertanya kepada ahlinya dalam hal ini adalah 

ulama sebagaimana tersebut dalam firman-Nya berikut ini: 

ا َتَوعْللَو ُق و اكُق ْل ُق ْلا َو لَواوو ِّكْل ِلا ِلوْل أَووُق واأَو ْل افَو سْل يا ِلوَويْلهِل ْل انُق  ِل ارِلجَو  ا ا ِل َّل اقَتَوبْللِلكَو اااااااااااااااا َومَو اأَورْلسَولْل َو امِليْل  

 Artinya:”Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang 

Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang memppunyai 

pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.(QS.An-Nahl[16]:43) 

 Bagaimanapun fatwa ulama itu menurut Abdul Wahhab Khallaf termasuk juga ketetapan 

Allah (hukum Syara‟) walaupun tidak diproses secara langsung (biwasithah).
10

 Sebab, fatwa 

yang dihasilkan itu berdasarkan dalil-dalil syara‟
11

 (al-adillah asy-syar‟iyyah) terutama al-

Qur‟an dan hadis Nabi saw. Dengan demikian, fatwa tersebut pada hakekatnya bukan murni 

pendapat mufti (ra‟yu).
12

 

 Oleh karena itu, menurut asy-Syatibi, fatwa itu ibarat dalil bagi mujtahid.
13

 Mujtahid 

akan selalu mengikuti dalil dalam setiap keputusan ijtihadnya. Begitu juga fatwa bagi orang 

awam dalam hal ini mustafti. Ia harus mematuhi fatwa yang dihasilkan oleh seorang mufti. Dan 

lebih dari itu, fatwa itu dapat dihasilkan oleh ulama baik perorangan maupun kolektif. 

Akibatnya, fatwa ulama itu wajib diikuti oleh umat Islam
14

 karena kita diperintahkan Allah untuk 

taat kepada Allah, Rasul-Nya dan ulil amri. Ulama termasuk ulil amri umat dalam urusan agama, 

sedangkan dalam urusan duniawi ulil amrinya adalah “umara”. 
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 Lihat ‘Abd al-Wahhab al-Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqih, h.101. 
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 Abdul Wahhab Khallaf membagi dalil-dalil syara’ itu ke d alam dua kelompok. Pertama, dalil-dalil syara’ yang 
sudah disepakati penggunaannya oleh para ulama seperti al-Qur’an, hadis Nabi saw, Ijma’ dan Qiyas. Kedua, dalil-
dalil syara’ yang masih diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama sepeerti Istihsan, Mashalih Mursalah, 
Istishhab, al-‘Urf dan sebagainya.  
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 Ra’yu itu pada awalnya merupakan hasil pemikiran murni yang hasilnya akan bersesuaian dengan wahyu apabila 
wahyu itu turun mengenai persoalan terebut. Oleh karena itu, dalam sejarah hokum Islam kita mengenal dua 
aliran besar yaitu Madrasah Ahlul Hadis yang berpusat di Hijaz(Makkah dan Madinah) dengan Imam Malik sebagai 
tokohnya dan Madrasah Ahlur Ra’yi yang berpusat di Irak ( Kufah dan Baghdad) dengan Imam Abu Hanifah  sebagai 
tokohnya. Untuk lebih jelasnya, lihat M.Hashbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta: PT Bulan 
Bintang,1993), h.99-103. 
13

 Al-Syathibi,  al-Muiwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, Jilid IV,  h.216. 
14

 Muhammad Salam Madkur, al-Ijtihad fi al-Tasyri al-Islami, cet.Ke-1, (T.tp.: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1984), 
h.142. 



 Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia  

 

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah 

 

Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang memiliki misi utama 

pembaharuan atau tajdid terhadap pemahaman agama. Pembaharuan dalam Muhammadiyah 

meliputi dua segi. Dan hal ini, jika dilihat dari sasarannya, yaitu pembaharuan dalam arti 

mengembalikan kepada kemurniannya dengan sasaran soal-soal prinsip perjuangan yang bersifat 

tetap dan pembaharuan dalam arti modernisasi dengan sasaran mengenai masalah metode, 

system, tektik, setrategi, taktik perjuangan dan lain-lain. 

Sejak Muktamar Muhammadiyah ke-17/1928 di Yogyakarta, telah dibentuk susunan 

pengurus Majelis Tarjih Pusat. Sebagai Ketuanya adalah KH.Mas Mansur. Sementara sebagai 

Sekertaris adalah KH.Aslan Z. Dan saat itu dibuatlah Anggaran Dasar yang menetapkan tugas 

dari Majelis Tarjih untuk mengamati perjalanan Muhammadiyah yang berhubungan dengan 

hukum-hukum agama, menerima dan mentarjih hukum masalah-masalah khilafiyah yang 

diragukan hukumnya dengan penyelidikan dan pembahasan yang berdasarkan Al-Quran dan 

Hadis. Majelis Tarjih berfungsi untuk mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang 

masalah-masalah tertentu. 

Manhaj al-Istinbath adalah Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam 

Muhammadiyah yang merumuskan secara dinamis aspek metodologis, yang dilakukan terakhir 

pada tahun 2000 di Jakarta dengan prinsip yaitu mengubah istilah al- Sunnah al-Shahihah 

menjadi al-Sunnah Maqbullah sebagai sumber hukum sesudah al-Quran. Dan posisi ijtihad 

adalah metode bukan sumber hukum. Dan ijtihad meliputi metode bayani, ta‟lili, dan ishtilahi. 

Manhaj menentukan empat pendekatan untuk kepentingan menetapkan hukum, dan lain-lain. 

Dalam Majlis Tarjih, manhaj pengembangan pemikiran Islam dikembangkan atas dasar 

prinsip-prinsip yang menjadi orientasi utama, yaitu: prinsip al-Mura‟ah (konservasi), prinsip al-

tahdidsi (inovasi), dan prinsip al-ibtikari (kreasi). Dalam pengambilan keputusan MTPPI 

terhadap persoalan-persoalanyang memerlukan perpestik oleh majlis ini dibahas dengan cara 

berupaya mencari dalil yang relevan, menerapkan manhaj al istinbath, lalu menarik natijah 

hukumnya. Hasil keputusan kemudian diajukan ke pimpinan Muhammadiyah sesuai 

tingkatannya yang mempunyai otoritas untuk mentanfidzkan atau tidak, sesuai pertimbangan 

yang dimiliki. Namun semua yang telah ditanfidzkan masih tetap untuk diadakan semacam 

tinjauan ulang.
 15

 

 

 2.       Lajnah Bahsul Masail NU 

 

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam‟iyah sekaligus gerakan diniyah islamiyah dan 

ijtima‟iyah serta menjadikan paham Ahlussunah wal Jama‟ah sebagai basis teologi dan 

menganut salah satu dari mazhab. Metode istinbath hukum dalam Lajnah Bahtsul Masail 
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 Majlis Tarjih dan Tajdid  (MTT) merupakan lembaga fatwa yang dimiliki oleh ormas Islam terbesar II yaitu 

Muhammadiyah. Lembaga ini dimiliki oleh Muhammadiyah dari tingkat cabang (kecamatan), daerah 

(kabupaten/kota), propinsi dan tingkat pusat yang berkedudukan di Yogyakarta.  Kumpulan fatwa-fatwanya 

dihimpun dalam bentuk buku.untuk lebih jelasnya lihat; PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih 

Muhammadiyah, (Yogyuakarta: Suara Muhammadiyah,2009), Asymuni Abdurrahman dan Moelyadi (Penyunting), 

Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab  Agama, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,2003), Jilid I-IV; Muhammad Yasin 

Suhaimie (Penyunting), Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, (Malang:PDM Kota Malang, 1995). 

 



dikalangan NU tidak diartikan dengan mengambil hukum secara langsung (al-Qur‟an dan 

Sunah), namun diartikan sesuai dengan sikap dasar bermazhab terutama Mazhab Syafi‟i 

menempati posisi yang dominan. Metode pengambilan keputusan hukum dirumuskan pada 

Munas Bandar Lampung pada tahun 1992 dengan susunan metodologisnya yaitu, kasus yang 

jawabannya ditemukan satu qoul (pendapat), maka qoul itu yang diambil, kasus yang hukumnya 

ada dua pendapat maka dilakukan taqrir jama‟i dalam memilih salah satunya.
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 3.       Majelis Fatwa Indonesia 

 

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para Ulama, 

Zuama dan Cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat 

Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri 

pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil 

dari pertemuan atau musyawarah para Ulama, Cendekiawan dan Zu'ama yang datang dari 

berbagai penjuru tanah air. 

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase 

kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka. Di mana saat itu, energi bangsa telah banyak 

terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan 

rohani umat.Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia 

sebagai wadah musyawarah para Ulama, Zu‟ama dan Cendekiawan muslim berusaha untuk: 

 

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam 

mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu 

wa ta`ala. 

b. 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. 

c. Menjadi penghubung antara Ulama dan Umara (pemerintah). 

d. 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. 

 

Sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali konggres atau 

Musyawarah Nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan 

Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie, KH. M. Sahal 

Mahfudz, Prof.DR. Din Syamsuddin dan kini Dr. KH. Maruf Amin.  

Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. 

Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya 
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global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang 

dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam 

kehidupan umat manusia. Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam 

pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering 

mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat 

Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah 

hizbiyah) yang berlebihan.Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya 

sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka 

mewujudkan silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat 

Islam.Terdapat 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 (Ri‟ayat wa khadim al ummah). 

4. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar. 

5. Gerakan Ishlah wa Al-tajdid.
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Fatwa Haram Rokok 

 Hukum rokok tidak ada ketentuannya di dalam al-Qur‟an dan hadis Nabi saw. Tidak ada 

ayat ataupun hadis yang secara tegas (sharih) menyuruh atau melarang rokok. Oleh karena itu, 

pada awalnya para ulama menetapkan hukum rokok itu boleh (mubah) berdasarkan kaidah  al-

ibahah al-ashliyyah: 

 و صلافياو اشي ءاو ب  ةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 Artinya: ”Pada asalnya hukum sesuatu itu adalah boleh”. 

  Selanjutnya, setelah manusia mengetahui bahwa rokok itu di samping mendatangkan 

manfaat juga mendatangkan bahaya terutama bagi kesehatan dan ternyata bahayanya lebih besar 

dari pada manfaatnya. Oleh karena itu, kemudian sebagian ulama menetapkan hukumnya 

menjadi makruh yaitu lebih baik ditinggalkan dari pada dikerjakan. Dengan demikian, hukum 

rokok yang tadinya mubah bergeser menjadi makruh. 

 Akhirnya, hasil-hasil penelitian mutakhir menunjukkan bahwa bahaya rokok sangat 

mengkhawatirkan tidak hanya bagi perokok (perokok aktif), tetapi juga bagi orang yang tidak 

merokok yang ikut menghirup asap rokok (perokok pasif). Lebih dari itu, rokok juga menjadi 
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salah satu dari 10 penyebab kematian manusia di dunia. Oleh karena itu, kemudian sebagian 

ulama menetapkan hukumnya menjadi haram yaitu harus ditinggalkan dan bila dikerjakan 

berdosa. Dengan demikian, hukum rokok yang tadinya mubah bergeser menjadi haram. 

 Selanjutnya, bagaimana sikap ormas-ormas Islam di negara kita?. Untuk Badan Kontak 

dan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSPP) Jawa Barat yag diketuai oleh alm.KH.Saleh Iskandar 

memutuskan haram. Bahsul Masa‟il NU dan Al-Bayanat Al-Diniyyah (NW) memutuskan 

hukumnya makruh. Beberapa pondok pesantren memutuskan haram merokok di lingkungan 

pondok, baik bagi kyai maupun santrinya seperti pesantren Langitan pimpinan K.Abdullah Faqih 

dan pesantren modern Gontor Ponorogo. Dan untuk fatwa yang dihasilkan oleh MUI dalam 

Ijtima‟ Komisi Fatwa se Indonesia II di Padang Panjang memutus hukum yang tidak tegas dalam 

dictum pertama yaitu “antara Makruh dan Haram” (khilaf ma baina al-Makruh wa al-Haram) 

 Ini merupakan pertama kali MUI memberikan fatwa yang tidak tegas dengan status 

hukum antara. Hal inibisa menimbulkan keraguan bahkan kebingungan di kalangan umat. Oleh 

karena itu, setelah dictum fatwa tersebut kemudian diikuti dengan dictum keputusan yang jelas 

dan tegas seperti tertera dalam dictum kedua yang berbunyi “Peserta Ijtima‟ Ulama komisi Fatwa 

se Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan: a). di tempat umum; 

b).oleh anak-anak; dan c).oleh wanita hamil”. 

 Dan bagaimana dengan Muhammadiyah?. Pada awalnya Muhammadiyah memutuskan 

hukumnya mubah, tetapi pada akhirnya merubah fatwanya menjadi haram. Apakah ini berarti 

Muhammadiyah tidak konsisten dalam merumuskan fatwa?. Sepintas kelihatannya seperti 

demikian. Padahal bila kita kaji dari tinjauan Ushul Fiqih, perubahan fatwa itu merupakan hal 

wajar. Perubahan itu terjadi karena terdapat perubahan „illat hukum (pertimbangan hukum) 

sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam bentuk soal jawab berikut ini: 

 Kenapa pada Majlis Tarjih PP Muhammadiyah merubah fatwa merokok mubah menjadi 

haram? Pada tahun 2005 Majelis Tarjih dan Tajdid memfatwakan mubah dikarenakan belum 

cukupnya data dan informasi yang diterima oleh para perumus fatwa. Dan setelah dilakukan 

kembali beberapa kajian dengan mengundang para ahli kesehatan, demografi dan sosiolog maka 

Majlis Tarjih dan Tajdid merubah fatwa bahwa merokok mubah menjadi haram. Dengan 

dikeluarkan fatwa baru ini, maka fatwa sebelumnya tentang merokok adalah mubah dinyatakan 

tidak berlaku. 

 Apabila factor yang menjadi „illat hukumnya berubah, maka ketentuan hukumnya pun 

ikut berubah sesuai dengan kaidah yang berbunyi:”Hukum itu tergantung pada „illatnya. Adanya 

„illat menyebabkan adanya suatu hukum dan ketiadaannya menyebabkan ketiadaannya pula”. 

Atas dasar itu, dalam sejarah hukum Islam (tarikh at-tasyri‟ al-islami) kita menyaksikan 

terjadinya perubahan hasil ijtihad Imam Syafi‟I sebagai “Bapak Ushul al-Fiqih” dari pendapat 

lamanya yang dirumuskan di Irak (qaul qadim/madzhab qadim) berubah menjadi qaul 

jaded/madzhab jaded yang dirumuskannya ketika tinggal di Mesir sampai akhir hayatnya. 



 Di samping karena perubahan „illat, perubahan ijtihad Imam Syafi‟I itu terjadi karena 

perubahan waktu dan tempat. Amir Syarifuddin, Guru Besar UIN Jakarta dan IAIN Padang, 

menjelaskan hal tersebut dalam pernyataannya: “Ada beberapa hal tambahan yang juga 

merupakan factor penentu terhadap perbedaan pendapat ini, yaitu factor waktu dan tempat 

dimana seorang mujtahid hidup. Perbedaan waktu dapat menghasilkan perbedaan pendapat, 

karena dengan bergantinya suasana maka pandangan tentang apa yang dikatakan maslahat dapat 

berubah; sedangkan pendapat tentang hokum didasarkan kepada maslahat tersebut”. 

 Lebih lanjut, dia mengomentari perubahan ijtihad Imam Syafi‟I tersebut dengan 

pernyataannya bahwa situasi baru ini tampaknya memengaruhi pemikiran Syafi‟I sehingga 

melahirkan formulasi baru. Ia mengubah pendapat yang pernah dicetuskannya di Irak (qaul 

qadim) sebanyak 100 masalah (qaul jadid). Ini tidak berarti qaul jaded lebih baik dan lebih 

modern daripada qaul qadim karena banyak diantara qaul qadim yang lebih menguntungkan dari 

qaul jadid. 

 Dalam naskah Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid bernomor 6/SM/MTT/III/2010, 

setidaknya ada enam alasan mengapa Majlis Tarjih dan Tajdid pada akhirnya merevisi fatwanya. 

Pertama, merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khabaa‟its (kotor/najis) yang 

dilarang dalam al-Qur‟an Surah Al-A‟raf :157 yang berbunyi: 

ا َو ُق َو ِّاُقا َولَويْلهِل ُقاووْلخَوبَو ئِلث لُّاوَوهُق ُقاووطَّليِّبَو تِل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َو ُق ِل  

 Artinya:”Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 

mereka segala yang buruk”. (QS: Al-A‟raf (7) :157) 

Kedua, perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan 

bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga hal itu bertentangan dengan 

larangan al-Qur‟an Surah Al-Baqarah[2]:195 dan Surah An-Nisa [4]:29 yang berbunyi: 

اووْل ُق ْل ِل ِليي بُّ لُق َوةِلا َوأَو ْل ِل ُق وا ِلوَّلاوولَّل َوا ُق ِل ا ِلوَو اوو َتَّلهْل ا َتُقلْل ُق وابِلأَو ْلدِل  ُق ْل ااااااااااااااااااااااااااااا َو َو  

 Artinya:”Dan janganlah menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 

baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS; Al-

Baqarah : [2]:195) 

ي ا  ا َتَو ْل َتُقلُق واأَونَتْل ُق َو ُق ْلا ِلوَّلاوولَّل َواكَو وَوابِل ُق ْلارَو ِل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َو َو  

 Artinya:”Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (QS: An-Nisa [4]:29) 



Ketiga, perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok, 

sebab rokok adalah zat adiktif plus mengandung 4000 zat kimia, 69 diantaranya adalah 

karsinogenik/pencetus kanker (Fact Sheet TCSC-AKMI, Fakta Tembakau di Indonesia) 

sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi kesehatan. Oleh karena 

itu, merokok bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana telah diperingatkan oleh hadis 

Nabi saw bahwa “tidak boleh ada perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain”. 

Keempat, rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan 

walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian. Untuk itu, perbuatan 

merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan 

hadits Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan. 

Kelima, oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar 

yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melalukan 

perbuatan mubadzir (pemborosan) Yang dilarang dalam al-Qur‟an Surah Al-Isra‟:26-27 yang 

berbunyi: 

ا َتَوبْل ِل  او ا َتُقبَو ِّرْل ا َو َو اذَوواووْل ُق ْلبَو ا َو َّل ُقا َوووْل ِل ْل ِلييَوا َووبْليَواوو َّلبِليلِل ا ِلوَّلاووْل ُقبَو ِّرِل يَواكَو نُق وا ِلخْل َوووَواووشَّليَو طِلييِلا َوكَو وَوا. َوآَوتِل
اوووشَّليْلطَو وُقاوِل َوبِّ ِلاكَو ُق راا

 Artinya:”Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 

(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS: Al-Isra‟ (17) :26-27) 

Keenam, merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (maqashid asy-syariah) yaitu 

perlindungan agama (hifzh ad-din), jiwa/raga (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-„aql), keluarga (hifzh 

an-nasl) dan harta (hifzh al-mal). 

 Berdasarkan argumentasi yang digunakan Majlis Tarjih, jelaslah bahwa argumentasi yang 

digunakan bersifat umum dan global baik nash-nash al-Qur‟an maupun hadits. Akibatnya, 

istimbath hukum dari kedua macam nash tersebut memberi peluang untuk berbeda. Oleh karena 

itu, ada ulama yang menyimpulkan hukum haram dan ada pula makruh. Perbedaan hasil 

istimbath hukum itu terjadi karena adanya perbedaan yang menetapkan „illat hukum berupa 

bahaya (mudharat)  yang ditimbulkan oleh rokok. Kelompok pertama menetapkan bahaya yang 

ditimbulkan oleh rokok itu pasti walaupun perlu waktu yang lama. Juga, bahaya yang 

ditimbulkan oleh rokok itu lebih besar daripada manfaatnya. Sebaliknya, kelompok kedua 

menyimpulkan bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh rokok itu tidak pasti dan lebih kecil 

daripada manfaatnya. 



 Di samping itu, fatwa tersebut tidak mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan 

rokok karena alasan yang dipergunakan tidak sama persis. Mungkin yang lebih tepat adalah 

kebetulan “bersesuaian”. Sebab, bagi Muhammadiyah pendapat ulama itu tidak mengikat. Oleh 

karena itu, tidak wajib diikuti sebagaimana tertuang dalam poin ke-3 “Pokok-pokok Manhaj 

Tarjih” yang berbunyi “Tidak mengikatkan diri pada sesuatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat 

Imam Madzhab dalam menetapkan hukum dapat diterima sepanjang sesuai jiwa al-Qur‟an dan 

as-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. 

 Meskipun demikian, pendapat-pendapat tersebut harus diapresiasi sehingga 

Muhammadiyah menempatkannya sebagai “referensi” karena tidak mungkin kita berangkat dari 

titik nol termasuk dalam berfatwa. Lebih dari itu, dalam kehidupan beragama harus berpedoman 

pada al-Qur‟an dan Hadits bukan pendapat ulama. Itulah yang dimaksud ajaran “Islam yang 

murni”  yang diperjuangkan Muhammadiyah semenjak 1912 sampai sekarang. Prinsip tersebut 

terus dipegang secara konsisten oleh Muhammadiyah, termasuk dalam memutuskan fatwa 

haramnya rokok sebagaimana tertuang dalam “Manhaj Tarjih Muhammadiyah”. 

 Secara yuridis fatwa tersebut memang tidak mengikat, tetapi secara etis fatwa tersebut 

“mengikat” terutama bagi pengurus Majlis Tarjih sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa dan 

bagi warga Muhammadiyah karena termasuk kelompok awam sehingga harus mengikuti fatwa 

para ulama yang berada di Majlis Tarjih. Sementara itu, bagi umat Islam selain warga 

Muhammadiyah boleh mengikuti fatwa tersebut dan boleh juga mengikuti fatwa ulama lainnya 

yang menetapkan hukumnya makruh. 

Penutup 

 Demikianlah makalah singkat ini yang mencoba menguraikan fatwa haram rokok secara 

proporsional dari pendekatan Ushul Fiqih. Ternyata bukan hanya Muhammadiyah yang 

memfatwakan haramnya rokok. Mufti Saudi Arabia sudah lebih dahulu mengharamkannya. Oleh 

karena itu, semoga fatwa tersebut dapat diapresiasi sebagai sumbangsih Muhammadiyah dalam 

menyelamatkan bangsa ini dari bahaya rokok terutama bagi anak-anak dan remaja yang kelak 

menjadi generasi penerus bangsa.  
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