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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah dimuka bumi yang 

mempunyai tugas dengan sangat berat yaitu untuk mengemban dakwah Islam, sehingga 

seluruh aktivitas gerak dan langkah manusia harus dinilai dengan ibadah dan penuh 

pengabdian kepada Allah, Allah juga memerintah kepada hambaNya untuk berusaha sekuat 

tenaga dengan mengerahkan segala potensi yang ada untuk menciptakan kesejahteraan 

hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. 

Disamping itu Allah juga memberikan kemampuan manusia keahlian ilmu yang 

sangat beragam untuk mengemban dakwahnya demi menegakkan syari’at Islam, baik hal itu 

ahli dalam bidang hukum Islam maupun hukum positif dan lain sebagainya. Keahlian didalam 

hukum Islam Allah telah menjadikan seorang ulama yang terbentuk dalam suatu lembaga, 

saat ini lembaga Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) lembaga ini didirikan pada tanggal 07 Rajab 

1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta. 

Seperti hal Allah telah menjadikannya sebagai kepala (eksekutif) dengan keahlian 

dalam ranah hukum publik yang merupakan cabang kekuasaan yang memegang kewenangan 

administrasi pemerintahan negara tertinggi, yang segala tindakan atau perbuatannya penguasa 

juga harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum 

tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.1

Tugas MUI adalah sebagai pemberi fatwa terhadap permasalahan aktual untuk seluruh 

umat manusia, yang tentunya segala tindakan atau perbuatannya harus mempunyai dasar 

                                                          
1Arief Budiman, Teori Negara; Negara,Kekuasaaan, dan Ideology, (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996),  

hal.1
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hukum yang jelas baik berdasarkan sumber hukum dari al-Qur’an maupun as-Sunnah dengan 

harapan untuk menciptakan kemashlahatan tanpa ada yang merasa dirugikan. 

Hukum Islam memiliki karakteristik sendiri yang tidak dijumpai dalam sistem 

hukum lainnya, misalnya sistem hukum barat. Hukum islam bersifat transendental, sedangkan 

hukum barat pada umumnya telah menetralisir pengaruh nilai-nilai transendental dan bersifat 

sekuler. Sedangkan hukum Islam bersifat konfrehensif dan luwes. Ia mencakup seluruh aspek 

kehidupan manusia.

Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, manusia saling menerima dan 

memberi. Dalam keragaman itu pula, kemampuan manusia dalam memahami hukum Allah 

pun bertingkat. Di sinilah mereka saling membutuhkan untuk memecahkan masalah masing-

masing kepada yang lebih ahli. Sungguh tepat firman Allah yang berbunyi:

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَـْبِلَك ِإال رَِجاال نُوِحي ِإلَْيِهْم َفاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال 

َلُمونَ تـَعْ 

Artinya : “Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang 

kami beri wahyu kepada mereka. Maka, bertanyalah kepada orang yang mempunyai 

pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.2

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ulama dianggap sangat penting dalam menemukan 

jalan keluar atas masalah-masalah kontroversial yang terjadi. Dimana masalah-masalah 

tersebut tidak ada dasar yang jelas di dalam al-Qur’an maupun di dalam al-hadist Nabi, 
                                                          
2 QS an-Nahl :43
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sehingga menuntut para ulama untuk menemukan dalil yang selaras dengan syari’at Islam 

untuk menciptakan sebuah kemaslahatan.

Didalam perkembangan kehidupan masyarakat, kita akan menjumpai berbagai 

macam persoalan baik secara langsung maupun tidak langsung dan hal ini akan turut 

mempengaruhi kehidupan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Hal yang paling aktual 

dewasa ini adalah, dikeluarkannya Fatwa majelis ulama tentang hukum merokok. Tentunya 

pokok bahasan diatas akan menjadi menarik, karena pasti akan terjadi pertentangan dalam 

masyarakat.

Hukum merokok, ini telah menjadi perdebatan yang sangat panjang mengenai 

hukumnya. Sebagian ulama berpendapat sejak dulu, bahwa merokok haram hukumnya, 

karena dilandasi oleh banyak pertimbangan yaitu: 1). Secara ekonomi orang yang merokok 

hanya menghabiskan dan menghambur-hamburkan uang dengan mengisap asap (Mubadzir). 

2) Dalam konteks lingkungan akan memperburuk lingkungan apalagi bagi orang yang 

merokok didalam ruangan tertutup. 3). Demikian pula dalam konteks kesehatan dapat 

menyebabkan penyakit kanker saluran pernafasan, juga dapat memberikan efek addiksi atau 

ketagihan yang berkepanjangan, karena didalam asap rokok terdapat banyak toksin yang 

sangat berbahaya bagi kesehatan, seperti; tar, carbon tidak jenuh, dan sebagainya. Apalagi 

bagi ibu hamil, racun rokok dapat menyebabkan kekerdilan janin hingga abortus. Demikian 

pula racun rokok dapat menyebabkan gangguan pembuluh darah, berupa atherosklerosis,

hingga penyakit jantung coroner.

Dilain sisi bagi sebagian orang yang telah ketagihan, merokok merupakan suplemen, 

karena setelah merokok orang tersebut akan merasa mendapat tenaga tambahan untuk berpikir 

dan bekerja. Berdasarkan hal itu, maka sebagian ulama berpendapat bahwa rokok tidak 
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haram, hanya sampai tingkatan Makruh, kalau dilaksanakan tidak berdosa, tetapi kalau tidak 

dilaksanakan akan berpahala. Jadi dengan melihat aspek hukum rokok ini, kelihatannya tidak 

terlalu mendapat penolakan dalam masyarakat, karena status hukum dari hukum rokok itu 

sendiri tidak sampai kepada hukum haram, hukum rokok dalam hukum Islam tidak terdapat 

Nash yang qat’i baik didalam al-Qur’an maupun as-Sunnah, rokok juga tidak menyebabkan 

kehilangan ingatan atau kesadaran seperti pada minuman keras (khamer) yang dapat 

menyebabkan mabuk, hal itu jelas status hukumnya yaitu haram karena perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan keji dan merupakan perbuatan syaitan yang harus dijauhi, seperti 

disebutkan dalam al- Qur’an Allah SWT firman:

َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواألْنَصاُب َواألْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ

الشَّْيطَاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, ( 

berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.”3

Fatwa MUI komisi B - 1 tentang hukum merokok yang  tidak dapat dilepaskan dari 

pro dan kontra dalam penerapannya, serta menjadi sorotan bagi masyarakat pada umumnya, 

karena ada yang berpandangan negatif  terhadap MUI itu sendiri, dengan berdasarkan 

spekulasi bahwa MUI telah memasuki rana politik praktis, yang pada akhirnya 

                                                          
3 QS, al- Maidah : 90
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mengakibatkan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap kebijakan atau fatwa-fatwa oleh 

MUI itu sendiri. Hal itu bisa mendegradasi wibawa Majelis Ulama yang sangat terpandang 

selama ini.

Pada tanggal 24 - 26 Januari 2009, konsensus Komisi B - 1 Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (KF-MUI) di Padang Panjang, Sumatra Barat, memunculkan fatwa tentang hukum 

haramnya merokok bagi anak-anak, wanita hamil, dan di tempat umum. Pro-kontra 

menyelimuti fatwa kontroversial tersebut, terlebih daerah yang menjadi tempat tembakau 

berkembang biak dan tempat perusahaan rokok berdiri.

Di balik pro-kontra tersebut, ada fakta yang unik, temyata sebagian ulama/kiai 

dalam MUI sendiri, dulunya adalah para pecandu berat rokok. Bahkan, kopi dan rokok masih 

menjadi "menu utama" di berbagai pesantren di Jawa. Setiap sowan di rumah kiai, pastilah 

kopi dan rokok menjadi "menu utama" sang kiai. Tanpa kopi dan rokok, mengaji dan belajar 

terasa hambar dan kurang sreg, serta inspirasi, berkarya terasa tumpul. Inilah realitas di balik 

bilik pesantren-pesantren tradisional. Meski tidak semua, mayoritas demikian sehingga kerap 

dijadikan representasi.

Status hukum merokok sebenarnya sudah menjadi bahan perdebatan sejak abad 

pertengahan di kalangan ulama. Sejumlah ulama di sejumlah negara Muslim sudah 

menyatakan fatwa haram merokok. Sebagian ulama golongan ini, selain menyatakan merokok 

sebagai salah satu dari bentuk pemborosan, juga merupakan sesuatu yang dapat membius dan 

merusak akal.

Kita berharap ke depan, fatwa yang muncul semestinya diarahkan bagi perkara 

yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat. Fatwa seharusnya otoritatif dan memberi

implikasi kemaslahatan bagi semua. Fatwa yang dikeluarkan mestinya bukan merupakan 
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keputusan final, absolut, dan tidak menerima tafsir yang lain. Jangan sampai terjebak pada 

penalaran eksklusif (exclusionary reasons) sehingga mengenyampingkan tafsir di berbagai 

pemikiran publik (publicdiscourse).

Didalam Islam yang menjadi sumber kekuasaan adalah umat itu sendiri, bukan 

(MUI)4 dan MUI sendiri bukanlah representasi umat islam di Indonesia. Dasarnya adalah, 

bahwa khalifah adalah wakil umat untuk menangani kepentingan agama dan dunia selaras 

dengan syariat Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, kekuasaan bersumber pada umat.5 Jika 

MUI berbuat salah, umat mempunyai hak untuk menasehati, meluruskan dan mengoreksi, 

bahkan mempunyai hak untuk memecat bila terdapat alasan sah untuk bertindak demikian. 

Maka sangat logis kalau sumber kekuasaan tetap ada pada pemberi mandat, bukan pada 

pemegang mandat. Karena Indonesia sendiri bukan negara berdasarkan syari’at islam, 

sehingga fatwa bukanlah menjadi sumber hukum, selama fatwa tersebut tidak dikonversi 

menjadi undang-undang.

Hal tersebut juga sependapat dengan pendapat jumhur ahli fiqh dan ulama fiqh 

siyasah dari dahulu sampai sekarang. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa kepimpinan 

tertinggi statusnya dalam Islam sama dengan kepemipinan suatu pemerintahan yang 

berundang-undang dasar. Karena khalifah, kekuasaan bersumber pada umat yang diwakili 

oleh lembaga “ahlul Halli Wal Aqdi” .Kekuasaan ini berlanjut selama mendapat kepercayaan 

serta masih mampu memimpin pemerintahan demi kepentingan umat. Karena itulah para 

ulama Islam menetapkan bahwa umat punya hak untuk tidak sependapat dengan khalifah 

(MUI) bila ada alasan-alasan yang sah.6

                                                          
4 M. Yusuf Musa, Op.cit., hal. 132
5 Ibid, hal 132
6 Abdul Wahhab Khalaf, Siyasah Syar’iyyah, (Mesir, Dar Islam, 1987), hal. 58
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Maka fatwa dalam konsep Negara demokrasi tidak memiliki otoritas yang mutlak 

dalam menentukan hukum yang berlaku untuk masyarakat secara menyeluruh dan hukumnya 

tidak mengikat, sehingga hanya berlaku bagi sebagian saja yang mengamini keputusannya.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk lebih jauh lagi meneliti dasar 

istimbat hukum merokok atas fatwa MUI, serta posisi MUI itu sendiri dalam hirarki hukum 

islam maupun dalam hirarki hukum positif, dan penulis mengangkat judul : “ANALISIS 

FATWA MUI KOMISI B - 1 TENTANG HUKUM MEROKOK”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang ada di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah 

yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yang 

penulis angkat adalah :

1. Bagaimana tentang kedudukan fatwa MUI ditinjau dalam hukum islam dan hukum positif 

di indonesia?

2. Apakah yang menjadi landasan hukum fatwa MUI tentang hukum merokok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan fatwa MUI ditinjau dalam hukum islam dan hukum positif 

di indonesia?

2. Untuk mengetahui landasan hukum fatwa MUI tentang hukum merokok?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
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a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan 

dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditinjau dari aspek hukum Islam di 

Indonesia.

b. Diharapkan memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya, dan 

masyarakat pada umumnya tentang posisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam 

sumber hukum Islam.

c. Bagi pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berkepentingan dengan masalah ini, dan 

bagi masyarakat umum agar dapat mengetahui serta memposisikan fatwa MUI pada 

tempat yang tepat dan sebenar-benarnya.

2. Secara Praktis

Bahwa tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah dalam rangka memenuhi dan melengkapi 

gelar sarjana (S- 1) Pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, dan 

memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan masyarakat umum. 

E. Pengertian Istilah

1. Fatwa 

Sebuah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum islam (Muslim). 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia fatwa diartikan sebagai keputusan atau pendapat yang 

diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.

2. MUI (Majlis Ulama Indonesia)

Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk memberikan sikap dengan mengeluarkan 

fatwa atau dewan mufti ( ulama ) penyelenggara dalam kehidupan beragama di Indonesia. 
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MUI merupakan  bertugas mengeluarkan fatwa-fatwa tentang persoalan ijtihadiyah yang 

terjadi guna dijadikan pegangan pelaksanaannya dalam beribadah bagi umat Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, penelitian yang ada, 

penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana dalam 

penelitian ini yang diteliti hanya berupa bahan pustaka atau penelitian pustaka (library 

research) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian dan berkaitan 

dengan permasalahan yang di teliti.7 library research juga bisa diartikan sebagai penelitian 

yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya.8 Research yakni usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha pemecahan 

masalah dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Selain itu penelitian merupakan 

suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis 

dan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan 

lebih memperdalami segala segi kehidupan.9

Dan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis mengadakan penelitian 

kepustakaan, yaitu dengan sumber - sumber kepustakaan tentang sumber hukum islam, sistem 

                                                          
7. Sunggono Bambang, S.H., M.S. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hal 112

8 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet.XII (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 8., Lihat juga 
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi offset, 2000), hlm. 3.

9 .Soekanto Soejono. Pengantar Penelitian hukum. Jakarta : UI-Press, 2007, hal 3
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hukum positif, dan buku-buku, majalah-majalah, surat kabar serta karya ilmiah lainnya yang 

ada hubungannya dengan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). 

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data melalui Library Research ini, penulis menggunakan tiga 

sumber yaitu sumber primer dan sumber data sekunder.10

a. Data Primer

yaitu data-data yang memiliki kaitan langsung dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Data berupa sumber bahan hukum islam (berupa Al-Qur’an, Al-Hadist, Ijtihad Ulama).

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diambil 

dari, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiyah hukum), buku-buku, makalah-

makalah seminar, majalah-majalah, maupun terbitan berkala, dan penafsiran dari ulama 

yang memuat tentang ulasan permasalahan yang berkaitan dengan fatwa MUI (Majelis 

Ulama Indonesia).

c. Data Tertier

Yakni bahan - bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, diambil dari Kamus- Kamus (hukum), enslikopedi, 

indeks komulatif, dan sebagainya.11

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

                                                          
10 Soekanto Soejono, Dr. Prof, Sri Mamujdi, S.H M.L.L.. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan ketiga, 

Jakarta. 1990. Hal 42-45

11 Soekanto Soejono.Op.cit hal 113-114
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1. Mengumpulkan data-data. Data primer dan data pendukung lainnya yang menghasilkan 

catatan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Memilah-milah, mengklasifikasikan dalam bentuk pertema maupun perbab dan membuat 

ikhtisar dari data yang sudah diklasifikasikan.

3. Berfikir, membuat kategori data yang mempunyai makna, mencari dan menemukan pola, 

hubungan-hubungan serta membuat temuan-temuan umum.12

4. Analisis Data

Setelah data keseluruhannya terkumpul, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis 

dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.. Deskriptif artinya penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan (menggambarkarkan) dan menginterpretasikan kondisi atau 

hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses berlangsung, akibat yang sedang 

terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang,13 atau bertugas menggambarkan secara 

jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan.14   Dan penelitian Kualitatif adalah penelitian 

yang penyajian datanya tidak perupa angka-angka, melainkan bentuk kata-kata dan gambar.15

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud penelitian Deskriptif Kualitatif 

adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara menyeluruh bagaimana 

kedudukan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam hirarki hukum.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

                                                          
12 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Group; Jakarta. 2006, hal. 26
13 Alam Syah. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta : Universitas Indonesia, . 1991 hal. 5
14 Suryabrata, Sumadi. Metode penelitian. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1983, hal 6
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Dalam Pendahuluan ini akan menjelaskan tentang latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan dan Daftar 

Pustaka.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan Pustaka ini penulis akan memaparkan landasan teoritis, meliputi pengertian 

fatwa, Substansi Fatwa, pengertian MUI, Substansi Seorang Ulama, Sejarah berdirinya MUI 

(Majelis Ulama Indonesia), Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia, Mekanisme Kerja 

Komisi Fatwa MUI, Pandangan–pandangan Tentang Hukum rokok, Hukum rokok dalam 

Pandangan Hukum Islam. Pada akhirnya diharapkan dapat mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

BAB III : HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini yang meliputi :

Kedudukan MUI  (Majelis Ulama Indonesia) dalam Hukum Positif di Indonesia, Kedudukan 

Fatwa dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, Hukum Rokok dalam Pandangan MUI.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan pokok bahasan 

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada akhir penulisan ini penulis sertakan 

daftar kepustakaan untuk menunjang penulisan skripsi ini.


