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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Vaksin Meningitis 

A.1 Vaksin 

B.1.a. Pengertian Vaksin 

Vaksin berasal dari kata “vacca” yang merujuk pada laporan 

publikasi Edwar jenner yang berjudul “An Iquiry Into The Causes 

and Effects Of The Variola Vaccinae” pada tahun 1798. 

Penggunaan bahasa inidalam penamaan vaksin berdasarkan pada 

pembuatan vaksin pertama yang dikenal dunia adalah vaksin cacar 

nanah (smallpox), yang dikembangkan dari cacar sapi 

(cowpox,bahasa latinnya vaccinia) oleh Edwar jenner.4 

Suatu penyakit dapat dicegah atau dikurangi pengaruh 

infeksinya oleh organisme alami atau liar dengan menggunakan 

vaksin sebagai bahan antigenik untuk menghasilkan kekebalan 

aktif.5 Vaksin,vaksinasi dan imunisasi adalah 3 hal yang berbeda, 

meskipun banyak yang menganggapnya sama secara terminologi. 

Berikut ini hal yang membedakan ketiganya :6 

                                                             
4 Hakim M.S. 2016. Islam, Sains, dan Kesehatan: Metode Islam dan Sains dalam 

Mengungkap Kebenaran. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Muslim. Hal 103. 
5 dr. Erwin, Definisi Vaksin, http://infoimunisasi.com, diakses tanggal 29 Mei 

2018. 
6 dr. Kristoforus HD, Vaksinasi vs imunisasi apa bedanya?, 

http://www.klinikvaksinasi.com, diakses tanggal 29 mei 2018 
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1. Vaksin merupakan sebuah produk untuk memproduksi 

kekebalan pada tubuh dari suatu penyakit dengan 

memberikan melalui suntikan (injeksi), melalui mulut 

(diteteskan) ataupun disemprotkan (aerosol). 

2. Vaksinasi merupakan Pemberian suntikan/ melalui mulut 

(ditetes) pada tubuh agar dapat memicu kekebalan pada tubuh 

yang berasal dari organisme yang sudah dimatikan atau 

dilemahkan. 

3. Imunisasi merupakanproses didalam tubuh seseorang dalam 

membentuk perlindungan dari penyait. 

Kesimpulannya vaksinasi adalah Penggunaan produk vaksin 

yang didalamya adanya organisme yang sudah dimatikan atau 

dilemahkan, dengan tujuan untuk memicu produksi kekebalan 

didalam tubuh (imunisasi) serta melindungi tubuh dari infeksi 

penyakit. 

 

B.1.b. Cara Kerja Vaksin Dalam Tubuh 

Tubuh kita seharusnya memiliki suatu sistem kekebalan pada 

tubuh agar tidak terserangan infeksi. Sistem kekebalan atau sistem 

imun merupakan sekelompok sel, protein, jaringan, dan organ 

khusus yang bekerja sama dalam hal imunitas dengan tujuan untuk 

melindungi dan melawan segala hal yang berbahaya bagi tubuh 

oleh organisme atau toksin asing. Organisme atau toksin ini 



 

14 
 

merupakan protein asing yang dapat menyebabkan penyakit dan 

berbeda dengan antigen yang merupakan protein tubuh pada 

manusia.7 

Sistem kekebalan pada tubuh dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitulapisan pertahanan pertama pada tubuh kita adalah kulit dan 

mukosa yang melapisi hidung, mulut, lambung, dan bagian tubuh 

lain. Lapisan pertahanan ke dua yang diperankan oleh sel-sel 

imunitas alami. 

Lapisan pertahanan pada imunitas alami tersebut terdiri dari 

sel-sel imun yang dapat mengenal dan menghancurkan kuman 

penyebab penyakit. Sel-sel tersebut antara lain sel makrofag, sel 

neutrofil, sel pembunuh alami, dan sel dendrik. Sel imun tersebut 

akan bergerak dengan cepat jika terjadinya infeksi pada tubuhuntuk 

melawan atau menghambat pertumbuhan kuman. Setelah 

berinteraksi dengan kuman, sel-sel tersebut mengaktifkan acquired 

immunity untuk merespon secara spesifik terhadap kuman tersebut.8 

Respon spesifik yang dilakukan oleh sel-sel acquired 

immunity berupa pembuat antibodispesifik untuk melawan kuman, 

membunuh sel-sel yang terinfeksi, dan menghentikan penyebaran 

kuman. Proses pengaktifan dan perkembang biakan sel–sel 

                                                             
7 AHA BlogWeb, Sistem Kekebalan pada tubuh Pada Manusia, 

https://www.ilmudasar.com, diakses tanggal 30 Mei 2018 
8 Hakim M.S. 2016. Imunisasi: Lumpuhkan Generasi?. Yogyakarta. Penerbit 

Pustaka Muslim. Hal 21. 
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acquired immunity oleh sel dendritikuntuk melawan kuman secara 

efektif memerlukan waktu ± 7 hari/ 1 minggu.9 

Pengaktifan sel-sel acquired immunity yang membutuhkan 

waktu lama, dengan tujuan menghadapi penyakit yang ganas dan 

tingkat penyebaran yang sangat cepat tentunya kurang efektif. 

Untuk menutupi kelemahan dalam pengaktifan sel-sel acquired 

immunity,maka dilakukan penggunaan vaksin.  

Vaksin diberikan dengan cara memasukkan mikroorganisme 

(yang telah dilemahkan atau dimatikan) atau bagian tertentu dari 

mikroorganisme untuk mengaktifkan dan merangsang terbentuknya 

sel-sel acquired immunity.10 

Ada pula pendapat lain dari dr. Raehanul bahraen tentang 

prinsip kerja vaksin yaitu pemberian paparan antigen pada tubuh 

dengan dosis yang sudah diatur sehingga bisa menghasilkan 

antibodiyang nantinya melawan kuman antigen yang masuk ke 

tubuh sehingga penyakit bisa dihindari ataupun tidak terlalu bahaya 

bagi tubuh.11  

                                                             
9 Ibid. Hal 22 
10 Ibid. Hal 23 
11 Bahraen, Raehanul Op.cit. Hal 2 
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A.2 Meningitis 

A.2.a. Mengetahui Penyakit Meningitis (Radang Selaput Otak) 

Meningitis (radang selaput otak) adalah suatu penyakit yang 

menginfeksi bagian meninges, yaitu pada selaput pelindung yang 

menyelimuti otak, dan saraf tulang belakang. Infeksi tersebut 

paling sering disebabkan oleh virus dan dalam beberapa kasus 

dapat juga disebabkan oleh bakteri dan jamur. 

Meningitis yang disebabakan oleh virus merupakan jenis 

yang paling umum terjadidan tidak begitu serius dan dapat sembuh 

tanpa pengobatan. Sedangkan Meningitis yang disebabakan bakteri, 

lebih jarang terjadinamun lebih serius dampaknya. Jika tidak segera 

ditangani, infeksi jenis ini dapat menyebabkan kerusakan otak 

bahkan kematian.12 

Sistem kekebalan pada tubuh yang lemah pada bayi, lansia, 

dan orang dengan HIV/AIDS merupakan salah satu resiko 

penyebab terjadinya Meningitis. Ada beberapa resiko lain 

penyebab Meningitis yaitu: 

a. Orang yang belum melakukan vaksin Meningitis 

b. Pasien transplantasi sumsum tulang. 

c. Memiliki riwayat penyakit diabetes. 

                                                             
12 Widodo, Ari.Apa itu Meningitis: Gejala, Penyebab, Diagnosis, dan Cara 

Mengobati, https://www.docdoc.com/, diakses tanggal 20 Agustus 2018 
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d. Sedang dalam masa kehamil dapat meningkatnya risiko 

tertular listeriosis (infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

listeria, yang juga dapat menyebabkan penyakit ini).13 

 

A.2.b. Penyebab Penyakit Meningitis 

Secara umum, penyebab Meningitis terbagi menjadi empat 

jenis, yaitu:14 

1. Infeksi virus 

Infeksi virus merupakan penyebab paling umum 

terjadiMeningitis karena virus Meningitis dapat lebih mudah 

menyebar dibanding penyebab dari bakteri . Hampir 85 

persen kasus penyebaran virus Meningitis disebabkan oleh 

enterovirus, diikuti oleh coxsackievirus A, coxsackievirus B, 

dan echoviruses. Infeksi ini biasanya ringan dan dapat 

dipulihkan dengan perawatan sendiri dengan arahan dokter. 

2. Infeksi bakteri 

Infeksi Bakteri dapat disebabakan oleh bakteri, dapat 

menular dan dapat masuk ke dalam aliran darah hingga 

berkembang didalam otak serta sumsum tulang belakang. 

Namun akibat infeksi telinga atau sinus, patah tulang 

                                                             
13Swari, Risky Candra. Semua Hal Penting yang Perlu Anda Ketahui Seputar 

Meningitis (Radang Selaput Otak), https://hellosehat.com/, diakses tanggal 31 
Mei 2018 

14 Ibid. 
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tengkorak, ataupun efek samping setelah operasi yang 

berhubungan dengan organ kepala, bakteri Meningitis dapat 

langsung menyerang meninges (selaput pelindung otak). 

Beberapa strain bakteri yang dapat menyebabkan 

Meningitis diantaranya:15 

a. Streptococcus pneumoniae (pneumokokus) 

Bakteri ini adalah penyebab paling umum 

Meningitis pada bayi, anak-anak dan orang dewasa. 

Bakteri ini sering kali menyebabkan penyakit 

pneumonia atau infeksi telinga atau sinus.  

b. Neisseria meningitidis (meningokoks) 

Bakteri ini penyebab Meningitis pada remaja dan 

sering kali pada orang dewasa. Bakteri ini sering 

kalimenyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, dan 

dapat menyebabkan Meningitis meningokokus jika 

masuk ke aliran darah.  

c. Haemophilus influenzae (haemophilus) 

Infeksi bakteri haemophilus influenzae tipe b 

(Hib) paling umum terjadipada bayi dan anak-anak.  

d. Listeria monocytogenes (listeria) 

Bakteri tersebut dapat ditemukan dalam susu atau 

produk olahan susu (keju) yang tidak dipasteurisasi 

                                                             
15 Ibid., 
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serta produk olahan daging. Bakteri ini dapat 

menyebabakan infeksi serius pada wanita hamil, bayi 

baru lahir, lansia, dan orang-orang dengan sistem 

kekebalan yang lemah. 

3. Infeksi jamur 

Meningitis yang disebabkan oleh jamur sebenarnya 

relatif jarang terjadidan bukan merupakan infeksi yang 

menular, tetapi tetap dilakukan pengobatan yang tepat dengan 

obat anti-jamur. 

 

A.2.c. Cara Meningitis Menginfeksi Tubuh 

Infeksi Meningitis dimulai dari seseorang terpapar oleh virus 

atau bakteri Meningitis akibat adanya kontak dengan sumber 

penyakit atau penderita dan dalam keadaan kekebalan tubuh yang 

lemah. Kekebalan tubuh yang lemah menjadi kan virus atau bakteri 

dapat masuk ke dalam tubuh dan berpotensi menimbulkan 

penyakit.  

Setelah terpapar dan agen penyebab penyakit berhasil masuk, 

maka fase selanjutnya adalah masa inkubasi. Masa inkubasi/ 

waktupenyakit Meningitis untuk berkembang biak sampai akhirnya 

dapat menimbulkan gejala pada manusia adalah 3-4 hari (rentang 

waktu 2-10 hari). Setelah masa inkubasi selesai, Virus atau bakteri 
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melakukan infeksi otak, sumsum tulang belakang, atau meninges 

hingga terjadinya kerusakan.16 

Kerusakan jangka panjang pada sistem saraf dan otak, 

terjadiakibat infeksi Meningitis yang menimbulkan pembengkakan 

pada meninges dan menekan otak serta sumsum tulang belakang. 

Tekanan tersebut dapat menyebabkan sakit kepala dan saraf, serta 

dapat menghambat aliran darah ke otak.17 

 

A.2.d. Cara Mengobati Meningitis 

Pengobatan Meningitis harus disesuaikan dengan 

penyebabnya, sebagai berikut:18 

Meningitis virus. Pada kondisi golongan ringan, Meningitis 

ini dapat pulih dengan sendirinya. Obat golongan antiviral, seperti 

acyclovirdiresepkan oleh dokter dan menganjurkan istirahat yang 

cukup dan memperbanyak minum air putih ketika kondidivirus 

tergolong parah. 

Meningitis bakterialis. Pada Meningitis ini pengobatan yang 

dilakukan dapat berupa Penggunaan antibiotik atau kortikosteroid. 

Beberapa Antibiotik yang digunakan dalam pengobatan merupakan 

golongan sefalosporin, seperti cefotaxim dan ceftriaxone. 

                                                             
16 Ibid., 
17 Ibid., 
18 Willy, Tjin.Pengobatan Meningitis, https://www.alodokter.com/ diakses 

tanggal 31 Mei 2018 
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Antibiotik juga dapat digunakan untukmenurunkan potensi 

terjadinya komplikasi, seperti kejang atau pembengkakan pada 

otak. 

Meningitis jamur. Meningitis yang disebabkan oleh jamur 

diatasi dengan obat antijamur, seperti amphotericin B atau 

fluconazole.  

 

A.2.e. Cara PencegahanPenularan Penyakit Meningitis. 

Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat termasuk salah satu 

kunci pencegahan penyebaran penyakit Meningitis. Beberapa upaya 

ini dapat dilakukan dalam mencegah Meningitis: istirahat yang cukup, 

menghindari asap rokok, jaga jarak dengan orang yang terinfeksi, cuci 

tangan tiap kali beraktivitas, rutin berolahraga, jangan berbagi 

makanan atau barang pribadi, gunakan masker, dan pilih makanan 

yang telah dipasteurisasi atau makanan matang.19 

Untuk ibu hamil, diharapkan untuk menghindari konsumsi 

makanan setengah matang atau mentah karena didalam makanan 

setengah matang atau mentah penyebaran penyakit Meningitis pada 

tubuh sering kali terjadi. Hindari produk susu atau produk turunan 

susu yang tidak dipasteurisasi karena adanya risiko infeksi bakteri. 

Sementara untuk mencegah penyakit Meningitis jamur, 

usahakan untuk menghindari paparan terhadap lingkungan yang 

                                                             
19 Willy, Tjin.Pencegahan Meningitis, https://www.alodokter.com/ diakses 

tanggal 31 Mei 2018 
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cenderung mengandung unsur jamur (misalnya kotoran burung dan 

debu). 

Suntik vaksin Meningitis ACW135Y untuk saat ini sebagai cara 

paling utama dalam pencegahan dan perlindungan dari penyakit 

meningokokus, Meningitis pneumokokus, dan Haemophilus 

Influenzae Type b. Selain itu, untuk melindungi anak-anak dari 

Meningitis yang disebabkan oleh virus dapat digunakan vaksin 

campak dan rubela (MMR) dan vaksin cacar air.20 

Dalam mengurangi resiko penyebaran penyakit Meningitis, 

badan kesehatan dunia WHO merekomendasiak pada para remaja dan 

orang dewasa yang bekerja dilaboratorium dan ingin melakukan 

perjalanan jauh harus melakukan suntik vaksin Meningitis.21 

Keharusan melakukan suntik vaksin Meningitis dapat 

digugurkan ketika dalam kondisi sebagai berikut:22 

a. Memiliki reaksi alergi parah atau alergi yang dapat mengancam 

nyawapada komponen yang terkandung dalam vaksin 

Meningitis atau pada salah satu komponen vaksin lainnya. 

b. Pernah mengalami sindrom Guillain-Barre. 

                                                             
20 Swari, Risky Candra.Semua Hal Penting yang Perlu Anda Ketahui Seputar 

Meningitis (Radang Selaput Otak), Loc.cit., 
21Immunization, Vaccines and Biologicals, https://www.who.int/, diakses tanggal 

31 Mei 2018 
22 Swari,Risky Candra. Siapa Saja Orang yang Perlu Suntik Meningitis 

https://hellosehat.com/, diakses tanggal 31 Mei 2018 
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c. Wanita yang sedang hamil dan menyusui. Namun suntikan ini 

hanya direkomendasikan untuk yang memiliki masalah 

kekebalan tertentu atau memiliki resiko tinggi terkena infeksi. 

Sementara beberapa orang yang dianjurkan untuk melakukan 

suntik Meningitis adalah:23 

a. Orang yang akan bepergian atau tinggal dinegara penyakit 

Meningitis mewabah, seperti Arab Saudidan sebagian negara-

negara diAfrika. 

b. Memiliki gangguan sistem imun, misalnya HIV. 

c. Mengalami kerusakan limpa atau tidak memiliki limpa. 

d. Memiliki jenis gangguan langka tertentu (complement 

component deficiency). 

e. Mengonsumsi obat Soliris. 

f. Memiliki riwayat infeksi ini sebelumnya. 

g. Bekerja dilabolatorium yang rutin bersinggungan langsung 

dengan bakteri Neisseria Meningitidis. 

 

                                                             
23 Ibid., 
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B. Jama’ah Haji dan Umrah 

B.1 Pengertian Haji dan Umrah 

Haji asal maknanya adalah menyengajakan sesuatu. Haji yang 

dimaksud disisni menurut syara’ ialah sengaja mengunjungi Ka’bah 

untuk melakukan beberapa amal ibadah pada waktu, tempat, dan dengan 

syarat-syarat tertentu. 24 

Ahli fiqih Modern mesir yaitu sayyid sabiq memberi definisi haji 

sebagai berikut : ” Haji yakni, dengan sengaja berangkat kemekah untuk 

melaksanakan tawaf, sa’i, serta wukuf diarofah dengan berpakaian haji, 

dalam rangka memenuhi panggilan (kewajiban dari) Allah serta 

mengharap keridhaan Allah SWT”25 

Umrah (العم����رة) Menurut bahasa merupakan “ziarah” alias 

“menengok” alias “datang”. Sedangkan Umrah menurut istilah syara’ 

ialah mengunjungi Baitul Haram (Ka’bah) untuk beribadah terhadap 

Allah SWT semata. 

 

B.2 Hukum Haji dan Umrah 

B.2.a. Hukum Haji 

Ibadah haji merupakan ibadah inti yang menjadi salah satu 

pondasi bagi orang–orang beriman karena ibadah haji termasuk 

                                                             
24 Rasjid, Soelaiman. 2015. Fiqh Islam. Bandung. Sinar Baru Algensindo. Hal 

247. 
25Pengertian Umrah dan Haji, https://www.galerirabbanitour.com, diakses 

tanggal 04 Juli 2018 



 

25 

dalam rukun islam. Hukum melaksanakan ibadah haji fardhu ‘ain, 

wajib bagi setiap muslim yang mampu, dan dilaksanakan hanya 

sekali seumur hidup. 

Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al Qur’an 

pada Surah Al imran ayat 97. Allah Ta’ala berfirman, 

 

Artinya: 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. 

Dari penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum haji 

adalah wajib bagi muslim yang sanggup mengadakan perjalanan ke 

baitullah. 

 

B.2.b. Hukum Umrah 

Hukum melakukan perjalanan umrah masih adanya 

perdebatan atau silang pendapat diantara para ulama. Menurut 

pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah berdalil bahwa ‘umrah 

itu hukumnya sunnah dengan dalil:  

“Hadits Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, ia 

berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 



 

ditanya mengenai ‘umrah, wajib ataukah sunnah. Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Tidak. Jika engkau 

berumrahmaka itu afdhol.” (HR. Tirmidzi no. 931). Menurut 

Syaikh Al Albani sa

Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi’iyah dan Hambali 

bahwa ‘umrah itu wajib sekali seumur hidup dengan dalil firman 

Allah Ta’ala, 

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah.” 

(QS. Al Baqarah: 196). 

Dari penggalan

memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah. 

Menyempurnakan amalan

memulai pelaksanaanya merupakan lahiriyah konteks ayat tersebut. 

Ayat ini menggunakan kata perinta

itu menunjukkan akan wajibnya haji dan umrah.

 

 

                                                            
26 Tuasikal,Muhammad Abduh. 

https://rumaysho.com/, diak
27 ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. 2008. 

Tafsir Ibnu Katsir. Volume 1
Jakarta. Pustaka Imam Asy

ditanya mengenai ‘umrah, wajib ataukah sunnah. Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Tidak. Jika engkau 

berumrahmaka itu afdhol.” (HR. Tirmidzi no. 931). Menurut 

Syaikh Al Albani sanad hadits ini dho’if 26 

Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi’iyah dan Hambali 

bahwa ‘umrah itu wajib sekali seumur hidup dengan dalil firman 

Allah Ta’ala,  

 

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah.” 

(QS. Al Baqarah: 196).  

Dari penggalan ayat diatas memiliki maksud bahwa Allah 

memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah. 

Menyempurnakan amalan-amalan ibadah haji dan umrah setelah 

memulai pelaksanaanya merupakan lahiriyah konteks ayat tersebut. 

Ayat ini menggunakan kata perintah pada kata sempurnakanlah, hal 

itu menunjukkan akan wajibnya haji dan umrah.27 

                     
Tuasikal,Muhammad Abduh. Hukum umrah wajib atau sunnah

https://rumaysho.com/, diakses tanggal 04 Juli 2018 
‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. 2008. 
Tafsir Ibnu Katsir. Volume 1, Diterjemahkan oleh: ‘Abdul Ghoffar E.M, 
Jakarta. Pustaka Imam Asy-Syafi’i. Hal 373. 

26 

ditanya mengenai ‘umrah, wajib ataukah sunnah. Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Tidak. Jika engkau 

berumrahmaka itu afdhol.” (HR. Tirmidzi no. 931). Menurut 

Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi’iyah dan Hambali 

bahwa ‘umrah itu wajib sekali seumur hidup dengan dalil firman 

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah.” 

ayat diatas memiliki maksud bahwa Allah 

memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah. 

amalan ibadah haji dan umrah setelah 

memulai pelaksanaanya merupakan lahiriyah konteks ayat tersebut. 

h pada kata sempurnakanlah, hal 

Hukum umrah wajib atau sunnah, 

‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. 2008. 
, Diterjemahkan oleh: ‘Abdul Ghoffar E.M, 
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B.3 Syarat Haji dan Umrah 

Ketentuan dalam menunaikan ibadah haji yang harus diindahkan 

dan dilakukan pada seseorang, tetapi jika tidak terpenuhi seluruh atau 

sebagian, maka orang tersebut tidak wajib menunaikan ibadah haji 

merupakan pengertian dari syarat haji. Syarat haji dan umrah memiliki 

kesamaan. Berikut meupakan syarat haji dan umrah: 

a. Islam 

Syarat islam digunakan untuk menegaskan bahwa ibadah haji 

hanya wajib dilaksanakna untuk setiap muslim. Ibadah haji 

merupakan salah satu rukun islam yang terikat oleh tempat dan 

waktu tertenstu. Makkah Al-Mukarramah sebagai salah satu tempat 

pelaksanaan ibadah haji memiliki larangan untuk dimasuki bagi 

orang non muslim atau orang kafir 28 

Karena ibadah tersebut tidak sah apabila dilakukan orang 

kafir. Dalam hadits Muaz, ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam 

mengutusnya ke Yaman, (beliau bersabda): 

"Sesungguhnya anda akan mendatangi kaum Ahli 

Kitab. Maka ajaklah mereka untuk menyaksikan bahwa 

tiada tuhan (yang berhak disembah), melainkan Allah. dan 

saya adalah utusan Allah. kalau mereka telah mentaati hal 

itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah 

mewajibkan kepada mereka salat lima waktu sehari 

                                                             
28 Hanafiyah, Iffah.syarat haji, http://infohaji.co.id/, diakses tanggal 4 Juli 2018 
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semalam. Kalau mereka telah mentaati hal itu, maka 

beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan 

kepada mereka mengeluarkan zakat, diambil dari orang-

orang kaya dan dibagikan kepada orang fakir diantara 

mereka." (HR. Muttafaq alaih)29 

Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa orang kafir atau ahli 

kitab diajak untuk mengetahui Islam terlebih dahulu. Jika telah 

masuk Islam, maka perintahkan untuk melaksanakan rukun islam 

dapat dilakukan.  

b. Berakal  

Kata berakal dari kata "akal" yang berasal dari bahasa Arab: 

aqala, ya'qilu, aqlan. Menurut M. Quraish Shihab makna kata ‘aqal 

dapat dimaknai dengan suatu potensi yang dianugerahkan Allah 

kepada manusia dengan tujuan untuk mendorong lahirnya 

budipekerti atau menghalangi seseorang melakukan keburukan. 30 

Dalam al-Qur’an al-Karim akal memiliki dua fungsi yang 

penting, yaitu: 1. Melalui akal, lahirnya kemampuan pemahaman 

sesuatu untuk mendoromg berakhlak luhur yang sering disebut akal 

pendorong, dan 2. Akal yang digunakan untuk memperhatikan dan 

menganalisis sesuatu untuk mengantar pemiliknya mengetahui dan 

                                                             
29 Al Munajjed, Mohammad.Syarat haji, https://islamqa.info, diakses tanggal 04 

Juli 2018 
30 Shihab, M. Quraish.Arti Penting Menggunakan Akal Menurut Alquran, 

https://tirto.id/ diakses tanggal 04 Juli 2018 
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mengamalkan apa yang diketahuinya yang sering disebut akal 

penjangkau (pengetahuan).31 

Dalam pelaksanaan ibadah haji orang yang berakal sehat saja 

yang dapat menunaikan karena dalam pelaksanaan ibadah haji dan 

ibadah lainnya diperlukannya akal yang digunakan untuk 

mendorong pada tujuan baik serta diperlukan pemahaman dan 

pengamalan atas apa yang diketahuinya dari berakal. 

c. Baligh 

Memasuki usia dewasa dalam bahasa arab sering 

mnggunakan kata Baliqh, yaitu sampai. Baligh dalam fiqh Islam 

memiliki makna batasan seseorang mulai diberikan beban atau 

kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan hukum syar’i ( taklif) 

atau mukallifan syar’an. Baligh sering ditandai ketika seseorang 

dapat membedakan mana yang baik dan yang salah, dan dapat 

dibebani atas tanggung jawab pada apa yang dikerjakannya. 32 

Namun, jika anak kecil atau belum baliqh melakukan haji 

dengan walinya, maka hajinya sah dan pahala haji bagi anak kecil 

dan walinya juga. Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam bersabda, 

ketika ada seorang wanita mengangkat anak kecilnya dan bertanya, 

"Apakah anak ini dapat melakukan haji? Beliau menjawab, "Ya, 

dan bagimu mendapat pahala." (HR. Muslim) 

                                                             
31 Ibid., 
32 Mumtazah, Afwah Baliqh.Prespektif Fiqih, https://www.swararahima.com, 

diakses tanggal 4 Juli 2018 
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Namun, menurut Imam Tirmidzi dan para ulama telah 

bersepakat bahwa perlu melakukan ibadah haji kembali untuk anak 

kecil yang sudah melakukan ibadah haji dengan walinya 

Karenahaji yang pertama dilakukan belum memenuhi syarat haji 

dalam islam.33 

d. Merdeka.  

Ibadah haji bagi seorang yang masih berstatus hamba sahaya 

(budak), tidak diwajibkanmelaksanakannya karena masih adanya 

beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh budak 

tersebut kepada majikannya.jiks budak tersebut haji maka hajinya 

sah, namun hajinya belum memenuhi haji dalam Islam. Hal ini 

sesuai dengan sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam dalam 

berikut ini : 

“Dan budak mana yang berhaji kemudian dirinya dibebaskan 

maka wajib bagi dirinya untuk melakukan ibadah haji kembali”. 

(HR Ibnu Khuzaimah)34 

e. Mampu atau istiha’ah 

Mampu atau istiha’ah merupakan syarat wajib yang tidak 

semua orang dapat memenuhinya karena persepsi kemampu dalam 

setiap orang masing masing berbeda. Kewajiban menunaikan 

ibadah haji dapat ditunda atau gugur jika dalam keadaan tidak 

                                                             
33 Rosalia,Anggi.Syarat haji, https://dalamislam.com/, diakses tanggal 4 Juli 2018 
34 Ibid., 



 

31 

mampu, namun jika memiliki kemampuan maka hendaknya 

bersegera. Allah berfirman dalam Surah Al imran ayat 97: 

 

Artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan 

perjalanan ke Baitullah. (QS. Al imran: 97) 

Kata “mampu” sering kali mengacu pada dua hal, yaitu 

kemampuan fisik dan kemampuan harta. Kemampuan fisik 

merupakan kemampuan untuk melakukan perjalanan dengan tubuh 

sehat, tidak ada kemalasan, tidak lemah untuk berjalan, dan mampu 

menjalankan semua ritual ibadah haji diBaitullah Al-Haram.35 

Sedangkan kemampuan harta merupakan kemampuandalam 

hal perbekalan dan kendaraanuntuk mengantarkannya ke Baitullah 

pulang dan pergi. Dalam hal perbekalan merujuk pada bekal saat 

menjalankan ibadah haji dan bekal untuk keluarga yang ditinggal 

untuk melaksanakan kegiatan haji, baik itu dalam bentuk 

uangmaupun dalam bentuk orang yang menjaga barang dan 

keluarganya.36 

Al-Lajnah Ad-Daimah berkata, 

                                                             
35 Hanafiyah, Iffah. Loc.cit., 
36 Muslim, Muhammad Nur Ichwan. Tolak Ukur Mampu dalam Berhaji, 

https://muslim.or.id/, diakses tanggal 3 Maret 2019 
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"Mampu terkait dengan haji adalah berbadan sehat dan 

mempunyai biaya kendaraan yang dapat menghantarkan ke 

Baitullah Al-Haram baik melalui pesawat, mobil, hewan atau 

menyewa sesuai dengan kondisinya. Juga memiliki bekal yang 

cukup untuk pulang dan pergi. Dan biaya tersebut diluardari biasa 

nafkah orang-orang yang seharus dia nafkahi sampai kembali dari 

hajinya. Bagi seorang wanita, harus didampingi suami atau 

mahramnya untuk safar haji atau umrah."37 

 

B.4 Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji dan Umrah 

B.4.a. Pentingnya Suntik Meningitis Sebelum Pemberangkat 

Penyakit endemik Meningitis terjadidiseluruh dunia, dengan 

wabah paling sering terjadi di“sabuk meningitis” Afrika sub-

Sahara. Maraknya terjadinya kasus penyakit Meningitis pada 

jema’ah haji dan umrah dan petugas yang melayani jemaah diArab 

Saudidisebabkan banyaknya umat muslim dari seluruh penjuru 

dunia termasuk negara-negara diAfrika yang menjadi tempat 

penyebaran penyakit Meningitis datang ke Arab Saudiuntuk 

menunaikan ibadah haji dan umrah. 

Karena pengawasan yang tidak memadai dari beberapa 

negara menyebabakan penyebaran penyakit ini terus menyebar. 

                                                             
37 Al Munajjed, Mohammad. Loc.cit., 
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Penyakit meningitis memiliki tingkat kematian lebih dari 50% jika 

tidak diobati dan adanya gejala sisa permanen pada korban yang 

selamat.38 

Menurut dr. Imam Triyantoro selaku mantan Kepala Kantor 

Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno Hatta menjelaskan 

bahwa setiap warga negara Indonesia yang ingin pergi ke Arab 

Saudiperlu melakukan vaksin meningtis untuk mencegah terjadinya 

penyakit Meningitis meningokokus karena penggunaan vaksin 

termasuk syarat mutlak dari kedutaan besar Arab Saudiuntuk 

mengeluarkan visa perjalana bagi semua calon jemaah haji dan 

umrah yang akan memasuki kawasan Kerajaan Arab Saudi.39 

 

B.4.b. Waktu Suntik Meningitis Harus Dilakukan 

Karena efektivitasan vaksin mulai terbentuk 10-14 hari maka 

pemberian suntik Meningitis dilakukan maksimal dua sampai tiga 

minggu sebelum keberangkatan ke tanah suci. Setelah memperoleh 

vaksinasi Meningitis, calon jemaah haji dan umrah akan diberikan 

                                                             
38Immunization, Vaccines and Biologicals, Loc.cit., 
39 Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 

Selamatkan Jemaah Haji Dan Umrah Dari Bahaya Meningitis Meningokokus, 
http://www.depkes.go.id, diakses tanggal 31 Mei 2018 
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kartu International Certificate of Vaccination (ICV) sebagai syarat 

memperoleh izin visa dari Pemerintah Arab Saudi.40 

Untuk melakukan pemberian vaksin, terdapat beberapa 

ketentuannya yaitu:41 

1. Satu dosis vaksin kuadrivalen polisakarida atau vaksin 

ACW135Y diberikan pada semua calon peserta haji dan 

umrah. 

2. Pemberian vaksin meningitis yang sama dapat diberikan lagi 

dengan rentan waktu tidak lebih dari tiga tahun sebelumnya. 

3. Vaksin ini akan memberikan perlindungan dari Meningitis 

selama lima tahun bagi anak-anak dan orang dewasa. 

4. Vaksin ini akan memberikan perlindungan dari Meningitis 

selama dua sampai tiga tahun bagi anak-anak diabwah usia 

lima tahun.  

 

  

                                                             
40 Shabrina, Andisa.Suntik Meningitis sebelum ke tanah suci, 

https://hellosehat.com, diakses tanggal 31 Mei 2018 
41 Ibid., 
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C. Hukum Positif 

C.1 Pengertian Hukum Positif. 

Hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu 

sering disebut denganhukum positif (ius constitutum). Menurut pendapat 

Bagir Manan, hukum positif (Indonesia) sebagai “kumpulan asas dan 

kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku 

dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui 

pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia”.42Dalam konteks 

yang lebih sempit Bagir Manan mengartikan hukum positif sebagai 

hukum yang sedang berlaku atau sedang berjalan, tidak termasuk hukum 

dimasa lalu.  

Selanjutnya dalam hukum positif terdapat hierarki atau tata urutan 

mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merujuk 

pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

                                                             
42 Yasin, Muhammad.Bahasa Hukum: ‘Fatwa’ dan ‘Hukum Positif’, 

http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 04 Juli 2018 
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C.2 Peraturan PerUndang-Undang Tentang Pemberian Pelayanaan 

Kesehatan Bagi Jemaah Haji dan Umrah 

Peraturan perUndang-Undang mengatur dan melindungi hak setiap 

warga Indonesia. Salah satu hak yang dilindungi yaitu hak untuk hidup 

sehat dan mendapat pelayanan kesehatan tertuang dalam Undang Undang 

Dasar 1945, pasal 28 H ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap warga 

Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki 

tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga diatur pada 

Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 5 ayat 

2, “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.” 

Keseriusan Negara dalam penyediaan pelayanan kesehatan sebagai 

bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, sejalan dengan adanya 

peraturan Undang Undang Dasar 1945, pasal 34. Secara spesifik 

pemberian pelayanan kesehatan oleh pemerintah bagi jemaah haji dan 

umrah diatur pada Undang-UndangNomor 13 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 6, yang menyatakan bahwa adanya 

kewajiban pemerintah dalam pemenuhan keperluan jemaah haji, 

seperti:pembinaan (bimbingan ibadah haji), pelayanan (layanan 
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administrasi, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan), dan 

perlindungan (keamana) dan hal-hal lain. 

 

C.3 Peraturan PerUndang-Undang Yang Mengatur Tentang 

Penggunaan Vaksin 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, pasal 1 ayat 2 yang menyatakan 

Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa 

mikroorganisme atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah 

menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat 

lainnya, yang bertujuan untuk menimbulkan kekebalan spesifik secara 

aktif pada tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu.  

Dan vaksinasi/ imunisasi pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

12 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan imunisasi, pasal 1 ayat 1 juntco 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pemberian 

Sertifikat Vaksinasi Internasional pasal 1 ayat 3 yang menyatakan 

vaksinasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan 

kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit dengan tujuan 

jika terpajan penyakit tubuh tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit 

ringan.  

Untuk vaksinasi dan imunisasi dalam peraturan Menteri kesehatan 

tidak memiliki perbedaan, padahal dalam ilmu Imunologi tentang vaksin, 
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vaksinasi dan imunisasi yang dijelaskan diatas memilik perbedaan 

masing-masing. 

Ketersediaan bahan imunisasi diatur pada Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 153, “Pemerintah menjamin 

ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, 

dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular 

melalui imunisasi.” 

Pentingnya penggunaan vaksin untuk jemaah haji dan umrah diatur 

pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2016 Tentang 

Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional, pasal 2 yang menyatakan 

bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan internasional ke negara 

yang terjangkit penyakit menular wajib diberikan vaksin tertentuyang 

dilakukan diKKP atau dirumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. 

Setelah diberikannya vaksin kepada jemaah haji dan umrah adanya 

kewajiban untuk menujukkan bukti sudah diberinya vaksin Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pemberian Sertifikat 

Vaksinasi Internasional, pasal 17 ayat (1) dan (3): 

(1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional 

sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini harus menunjukkan Sertifikat 

Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 

dan/atau surat keterangan kontra indikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (2) kepada petugas KKP. 
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(3) Terhadap orang yang berangkat ke negara terjangkit atau 

endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan Sertifikat 

Vaksinasi Internasional, atau Sertifikat Vaksinasi Internasional yang 

ditunjukkan tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka 

harus dilakukan Vaksinasi dan/atau Profilaksis dan penerbitan Sertifikat 

Vaksinasi Internasional dan/atau surat keterangan kontra indikasi. 

 

C.4 Peraturan PerUndang-Undang Yang Mengatur Tentang Penyakit 

Menular 

Pengertian penyakit menular tertuang pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik IndonesiaNomor 82 Tahun 2014 Tentang 

Penanggulangan Penyakit Menular, pasal 1 ayat (1), yang menyatakan 

bahwa Virus, bakteri, jamur, dan parasit merupakan agen biologi yang 

dapat menyebabkan penularan penyakit ke manusia. 

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 82 

Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular pasal 2 ayat (2), 

“Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang 

mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk 

menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan 

kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak 

meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan 

kejadian luar biasa/wabah.” 
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Pertanggung jawaban dalampenanggulangan penyakit menular 

tertuang pada Undang-UndangNomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, pasal 152 ayat (1) dan (2)dan pada pasal 154 ayat (1) sebagai 

berikut : 

Pasal 152 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung 

jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan 

penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. 

(2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit 

menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 

melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah 

yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi 

dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. 

Pasal 154 (1) Pemerintah secara berkala menetapkan dan 

mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular 

dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah 

yang dapat menjadi sumber penularan. 

Ketetapan pemerintah tentang jenis penyakit menular tertuang pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 82 Tahun 2014 

Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, pasal 4 ayat (2) yang salah 

satunya yaitu penyakit Meningitis. Meningitis juga merupakan penyakit 

menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi yang tertuang 

pada pasal 4 ayat (3). 
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D. Hukum Islam 

D.1 Pengertian Hukum Islam 

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa, Hukum Islam adalah 

seperangkat kaidah-kaidah hukum yang mengikat bagi semua pemeluk 

agama islam dengan berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah 

Rasul dan mengatur tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah 

dapat dibebani kewajiban).43 

Menurut wikipedia, Syariat Islamiyyah adalah hukum atau 

peraturan Islam yang mengatur seluruh sendikehidupan umat Islam. 

Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam 

juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik 

didunia maupun diakhirat.44  

 

D.2 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Vaksin Meningitis 

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 3 fatwa yang berhubungan 

tentang vaksin yaitu: 

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia no: 5 tahun 2009 Tentang 

Pengunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah 

(tidak berlaku lagi). 

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia no: 6 tahun 2010 Tentang 

Pengunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah yang 

                                                             
43 Ali, Utsman.Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam, 

http://www.pengertianpakar.com/, diakses tanggal 3 Maret 2019 
44Syariat islam, https://id.wikipedia.org, diakses tanggal 5 juli 2018 
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menyatakan bahwa: Vaksin jenis MencevaxTM ACW135Y 

hukumnya haram, Vaksin Menveo meningococal serta vaksin 

meningococcal hukumnya halal, dan ketentuan dalam fatwa MUI 

no5 tahun 2009 (dinyatakan tidak berlaku lagi). 

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia no: 33 tahun 2013 Tentang Produk 

Vaksin Meningitis Dari Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co., Ltd. 

Yang menyatakan bahwa: Vaksin group A, C, Y, W135 

Meningococcal Polysaccharides Vaccines (MENVAC) produk 

Beijing Luzhu Biopharmaceutical Co.,Ltd hukumnya suci dan 

halal,dan boleh digunakan untuk umat islam. 

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia no: 4 tahun 2016 tentang imunisasi 

yang menyatakan bahwa: 1) untuk mewujudkan kekebalan pada 

tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu 

dibutuhkannya imunisasi sebagai bentuk ikhtiar. 2) wajib 

menggunakan vaksin yang halal dan suci, dan dalam vaksin jika 

berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Ada pengecualian 

penggunaan vaksin yang berbahan haram dan najis dapat 

diperbolehkan ketika: kondisi al-dlarurat atau al-hajat; belum 

ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan adanya 

pendapattenaga medis yang kompeten bahwa tidak ada vaksin yang 

halal.3) Berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan 

dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib, jika tidak divaksin 
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dapat menyebabkan kematian dan tidak boleh dilakukan jika 

menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar) bagi diri. 

 

D.3 Pendapat Ahli Hukum Islam Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin 

Meningitis 

Menurut Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, hafizhahullah, beliau 

memberi keterangan tentang imunisasi:45 

“Jika dipahami bahwa enzim adalah hanya sebagai katalis, maka katalis itu tidak 

bercampur dengan bahan ketika diperoleh produk akhir. Sifat katalis, langsung 

terpisah dengan produk. Kalau memang terpisah seperti ini, meskipun digunakan 

enzim babi, maka tidak ada masalah.Namun jika enzim tersebut bercampur, maka 

berlaku dua kaedah istihalah dan istihlak. Intinya, dilihat pada produk akhir, jika 

tidak nampak lagi zat najis, maka kembali ke hukum asal. Ada kaedah para ulama, 

“Hukum itu berputar pada illahnya (sebabnya), jika illah ada, maka ada hukum. 

Jika tidak, maka tidak.” 

                                                             
45 Bahraen, Raehanul.Fatwa Para Ulama, Ustadz, Dan Ahli Medis Tentang 

Bolehnya Imunisasi, https://muslim.or.id, diakses tanggal 5 Juli 2018 


