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Syahdan,	 sebelum	 Ijtima’	 Ulama	 Komisi	
Fatwa	MUI	di	Padangpanjang	digelar,	pe-
ringatan	sudah	berdatangan.	Peringatan	itu	

mewanti-wanti	agar	MUI	cermat	dan	bijaksana	
dalam	 ber-fatwa	 tentang	 rokok.	 MUI	 Kudus,	
misalnya,	menekan	agar	rokok	tidak	diharamkan	
sebagaimana	kabar	yang	santer	beredar.	Tetapi,	
MUI	 Pusat	 rupanya	 kukuh	 dengan	 pendirian;	
rokok	haram	(untuk	kalangan	tertentu).	Di	saat	
yang	sama,	MUI	juga	diprotes	karena	fatwa	lain:	
haramnya	 golput.	 MUI	 Palembang	 dengan	 te-
rang-terangan	menolak	fatwa	tersebut.	Gugatan	
fatwa	rokok	dan	golput	ini	menarik	untuk	lebih	
jauh	ditelisik.		

***
Silang	sengketa	dalam	ber-fatwa,	sebagaima-

na	di	atas,	bukanlah	terjadi	untuk	kali	pertama.	
Seperempat	 abad	 silam,	 MUI	 Sumatera	 Barat	
(Sumbar)	dan	MUI	Nusa	Tenggara	Barat	(NTB)	
berselisih	 paham	 soal	 kodok.	 MUI	 Sumbar	
menghalalkan	kodok	karena	berpegangan	pada	
dalil	 al-Qur’an	 yang	 tidak	 menyebut	 kodok	
sebagai	 barang	 haram.	 Sementara,	 MUI	 NTB	
berpegang	pada	teks	fikih	dari	kalangan	Syafi’i:	
kodok	haram	karena	ia	bisa	hidup	di	dua	alam.	
Perselisihan	ini,	dilerai	oleh	MUI	dan	berakhir	
dengan	 kompromi.	 ”Kodok	 halal	 diternakkan	
tapi	haram	dimakan,”	jelas	Atho’	mengutip	fatwa	
MUI	dalam	bukunya	yang	bertajuk Fatwa-fatwa 

Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemi-
kiran Hukum Islam di Indonesia	1975-1988 (1993).	
Kompromi	ini,	kata	Atho,	terkait	dengan	upaya	
pemerintah	 yang	 sedang	 menggalakkan	 budi-
daya	kodok	kala	itu.	

Untuk	mencegah	kejadian	berulang,	pada	30	
Januari	 1986,	 MUI	 menerbitkan	 sebuah	 buku	
pedoman	terperinci	untuk	mengeluarkan	fatwa.	
Diterangkan	 bahwa	 dasar-dasar	 untuk	 menge-
luarkan	fatwa	adalah	berurutan	dari	al-Qur’an,	
sunnah,	 ijma’,	qiyas,	dan	kitab-kitab	fiqih.	Di-
tambah	 lagi	 ijtihad	 menurut	 Hooker,	 peneliti	
MUI	asal	Australia.	Tujuan	dari	buku	ini	adalah	
penyeragaman	referensi.	MUI	juga	menekankan	
bahwa	 MUI	 (Pusat)	 yang	 paling	 bertanggung	
jawab	dalam	pengeluaran	 fatwa	di	 lingkup	na-
sional	 atau	 propinsi.	 Menurut	 buku	 ini,	 MUI	
daerah—sebagaimana	 dikutip	Atho’—hanya	
diberi	tanggung	jawab	untuk	memproduksi	fatwa	
bagi	persoalan	lokal.	Itupun,	MUI	daerah	juga	
harus	berkonsultasi	dengan	MUI	(Pusat)	sebelum	
mengeluarkan	 fatwa	 apapun.	 Bahkan,	 Komisi	
Fatwa	MUI	tidak	diperbolehkan	mengeluarkan	
fatwa	apapun	kecuali	dengan	tanda	tangan	Ketua	
MUI	yang	bersangkutan.	

Meski	 demikian,	 kejadian	 sengketa	 fatwa	
ternyata	berulang	sekarang.	Ini	mungkin	terjadi	
karena	latar	belakang	anggota	MUI	yang	plural	
berakibat	pada	sumber	pengambilan	fatwa	yang	
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 FOKUS

Setelah menggelar Ijtima’ Ulama di 
Padangpanjang bulan Januari lalu, 
(Komisi) MUI disorot banyak pihak. 

Fatwa-fatwanya dikritik karena berbagai 
alasan. Misalnya, fatwa haram rokok 
dinilai merugikan petani tembakau. Lalu 
fatwa haram golput yang dinilai sebagai 
campur tangan yang kelewatan terhadap 
hak politik warga negara.

Dengan kontroversi ini, fatwa (Komisi 
Fatwa) MUI perlu dikritisi. Diperlukan 
sudut pandang lain untuk menilai fatwa 
MUI di luar konteks teologis yang semakin 
kukuh itu. Mengkritisi fatwa dalam kon-
teks ini bukan saja menghadirkan opini 
yang lain, yang berbeda terhadap produk 
MUI. Akan tetapi, kritisisme terhadap 
fatwa MUI ini juga hendak memajukan 
wacana menarik rakyat dalam posisi se-
mestinya; rakyat adalah pusat dari fatwa 
MUI. Rakyat selama ini hanya merupakan 
objek fatwa MUI, kata Gus Dur. Posisi 
ini tentu tidak layak untuk dilestarikan. 
Rakyat memiliki nalar beragama yang 
patutu didengar dan dipertimbangkan 
MUI. Rakyat juga mendanai MUI (dari 
APBN dan APBD) sehingga pantas jika 
mereka dijadikan subjek. 

Dengan latar belakang inilah Nawala 
the WAHID Institute edisi 8 ini membahas 
(kisruh) seputar fatwa MUI. Sumber lapo-
ran berasal dari literatur, kliping media, 
dan wawancara dengan pihak terkait. 
Wawancara ini mengangkat tokoh lokal 
yang kadang diabaikan oleh kita semua, 
oleh media nasional kita. Mereka adalah 
tokoh lokal yang justru paling tahu ke-
adaan sekitar dan tentu saja, memiliki 
kapasitas intelektual yang memadai. 

Akhirnya, selamat membaca.  

 TAJUK

Kisruh Fatwa MUI
 ISI
	 Tajuk	 	 hal.1
	 Fokus		 hal.1
	 Liputan	Khusus	hal.2
 Wawancara		 hal.5
 Rak	Buku		 hal.6
 Aktivitas		 hal.8
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Ide	pembentukan	Majelis	Ulama	Indonesia	(MUI)	muncul	pertama	
kali	pada	19�0	dalam	sebuah	konferensi	yang	dihelat	oleh	Pusat	
Dakwah	 Islam	 Indonesia,	 sebuah	 lembaga	 yang	 dibentuk	 oleh	

Kementerian	Agama	pada	1969.	 Ide	 ini,	menurut	M.	Nur	 Ichwan,	
ditanggapi	 dengan	 penuh	 kecurigaan	 oleh	 peserta	 konferensi	 yang	
didominasi	ulama	dan	cendekiawan	Islam.	Soeharto	yang	sadar	dengan	
pentingnya	posisi	ulama	dalam	masyarakat	Indonesia	menjadi	tambah	
tertarik	melaui	MUI	ini	(Ichwan:	2005).	Versi	lain	menyatakan	bahwa	
majelis	ulama	 ini	 sudah	mendapat	 tanggapan	pro-kontra	 sejak	 awal	
dilontarkan.	 Majelis	 ini,	 kata	 Luthfie	Assyaukanie	 (2009),	 lebih	 di-
arahkan	sebagai	sarana	untuk	mengurangi	tensi	antar	kelompok	Islam,	
khususnya	NU	–	Muhammadiyah.		

KH.	Ibrahim	Hosen,	yang	berlatar	belakang	NU,	menyatakan	bahwa	
majelis	semacam	itu	tidak	diperlukan,	melainkan	”ijtihad	kolektif ”.	Se-
bab,	permasalahan	umat	Islam	semakin	banyak	dan	kompleks	sehingga	
mustahil	bagi	seorang	ulama	untuk	menanggulanginya.	Ijtihad	kolektif	
adalah	solusi	yang	paling	ideal.	Akan	tetapi,	usul	ini	ditolak	oleh	KH.	
Abdul	Karim	Amrullah	(Hamka)	karena	ia	meyakini	kebutuhan	umat	
Islam	adalah	seorang	grand mufti.	Majelis	ulama	berpotensi	disalah-

gunakan	oleh	kelompok	Islam	tertentu.	Majelis	ulama	ini	juga	akan	
melibatkan	cendekiawan	sekuler	dalam	pengambilan	keputusannya—
sesuatu	yang	dimusuhi	oleh	Hamka.	Ide	Hamka	lebih	diterima	karena	
para	peserta	konferensi	ternyata	menunda	realisasi	usulan	tesebut.

Lima	tahun	kemudian,	deklarasi	pembentukan	majelis	ulama	yang	
berbasis	 pada	 ijtihad	 kolektif	 ini	 ditandatangani	 oleh	 53	 orang	 dari	
beragam	kelompok	Islam.	Hamka,	yang	semula	menentang,	kini	justru	
bersedia	menjadi	ketua	MUI.	Perubahan	haluan	Hamka	ini,	menurut	
Nadirsyah	Hosen,	karena	perubahan	konstalasi	setting	politik;	NU	tidak	
lagi	dominan.	Hamka	sendiri	menyatakan	bahwa,	”Orang-orang	Islam	
sudah	 seharusnya	bekerja	 sama	dengan	pemerintahan	Soeharto	dan	
pendirian	MUI	dapat	mengembangkan	hubungan	antara	pemerintah	
dan	umat	Islam”.	

Di	dalam	struktur	MUI,	semua	organisasi	massa	(ormas)	Islam	da-
lam	posisi	yang	sejajar.	Dalam	aras	ini,	posisi	NU	dan	Muhammadiyah	
tidak	lebih	tinggi	dari	ormas	Islam	lain	yang	kecil	seperti	Persatuan	
Islam	(Persis),	al-Irsyad,	Nahdlatul	Wathan	(NW)	meskipun	keduanya	
memiliki	jamaah	yang	jauh	lebih	besar.	Karena	diintervensi	pemerintah	
sejak	awal,	produk	MUI	fatwa	tak	pernah	seluruhnya	independen.				

 LIPUTAN	KHUSUS

(I)ndependensi MUI dari Masa ke Masa

beragam.	 ”Ini,	dalam	bahasa	yang	 lebih	akurat,	mungkin	disebut	
eklektisisme	sumber-sumber	(hukum),”	terang	MB.	Hooker	dalam	
bukunya	yang	berjudul	Indonesian Syariah; Defi ning a National School 
of Islamic Law (2008).	Eklektisisme	ini	mengandaikan	pengambilan	
berbagai	sumber	hukum	secara	berganti-ganti	tanpa	konsistensi.	

Konsekuensinya,	fatwa	keluaran	MUI	yang	dimaksudkan	untuk	
mengatasi	masalah	justru	memantik	soal	baru.	”Golongan	skriptu-
ralis,	modernis,	dan	tradisionalis	memiliki	keberatan	masing-ma-
sing,”	jelas	Hooker	lagi.	Skripturalis	keberatan	bila	fatwa	dikaitkan	
dengan	hal-hal	pragmatis	dan	kalangan	modernis	keberatan	dengan	
kitab-kitab	fikih.	Sedangkan	kalangan	tradisionalis	juga	keberatan	
dengan	ijtihad	yang	dilakukan	sembarang	orang.	Tidak	heran	jika	
fatwa	 rokok,	 misalnya,	 disikapi	 dengan	 komentar	 keras	 dari	 se-
sama	ulama	sendiri	sebagaimana	ditulisa	dalam	portal	berita	NU	
On-Line.	”Fatwa	rokok	MUI	mempermainkan	hukum	Islam,”	jelas	
KH.	Mustajib	dari	Kudus	(29/01/09).	Dianggap	mempermainkan	
hukum	karena	mengharamkan	anak-anak	yang	seharusnya	belum	
dikenai	beban	dalam	kewajiban	(ritual)	agama	(taklif).	

Kemungkinan	lain	adalah	adanya	benturan	kepentingan	dalam	
tubuh	 MUI.	 Benturan	 itu	 bisa	 berwujud	 pada	 konflik	 kepenti-
ngan	antara	pemerintah	versus	MUI	sebagai	lembaga	keagamaan.	
Benturan	 ini	 tak	 terelakkan	 mengingat	 sejarah	 berdirinya	 MUI	
yang	sarat	dengan	intervensi	pemerintah	yang	kuat.	Intervensi	ini	
mencolok	ketika	Soeharto,	dalam	pidatonya	pembentukan	MUI,	
berkeinginan	melihat	umat	Islam	bersatu.	Selain	itu,	pemerintah	
menyadari	bahwa	banyak	problem	bangsa	yang	tidak	dapat	diatasi	
tanpa	partisipasi	ulama	(Zainul	Hamdi:	2008).	Atho	bahkan	me-
negaskan,	semenjak	berdirinya	sampai	akhir	tahun	1980-an,	MUI	
tidak	berdaya	menolak	tekanan	pemerintah	yang	selalu	meminta	
legitimasi	fatwa	atas	kebijakan-kebijakan	pemerintah.	Contoh	dari	
ketidakberdayaan	MUI	adalah	soal	Porkas	(Lihat:	(I)ndependensi	
MUI	dari	Masa	ke	Masa).	

Benturan	 lain	 muncul	 akibat	 regam	 kepentingan	 faksional	
kelompok	Islam	dalam	tubuh	MUI.	Pada	kasus	fatwa	rokok	yang	

terjadi	bukanlah	negara	versus	MUI,	tapi	kelompok	Islam	moderat	
versus	 Islam	fundamentalis.	Di	kalangan	moderat,	NU,	misalnya	
menyebut	bahwa	merokok	adalah	makruh.	“Kalau	dari	dulu	di	NU	
hukumnya	makruh,	 tidak	sampai	haram.	Karena	 itu	berdasarkan	
tingkat	bahayanya	yang	relatif.	Jadi	tidak	sampai	haram,”	ujar	Ketua	
Umum	Pengurus	Besar	NU	(PBNU),	Hasyim	Muzadi	seperti	ditulis	
detik.com	(26/01/09).	Dengan	argumen	berbeda,	seperti	dikutip	
tempointeraktif.com,	juga	tidak	sepakat	dengan	fatwa	ini.	“Soal	rokok,	
menurut	saya	tidak	bisa	difatwakan	halal	atau	haram	sebab	akan	ada	
konsekuensi	 hukumnya,”	 kata	 Din	 Syamsuddin,	 Ketua	 Pengurus	
Pusat	 (PP)	 Muhammadiyah	 (24/01/09).	Apalagi,	 tambah	 Dien,	
rokok	ini	memiliki	banyak	aspek	yang	harus	dipertimbangkan	ter-
masuk	aspek	ekonomi.	

Sikap	dua	ormas	terbesar	yang	tidak	mendukung	fatwa	ini	seolah	
mempertegas	kesan	bercokolnya	kepentingan	kelompok	Islam	kanan	
di	balik	fatwa	haram	rokok.	“Kalau	saya	melihat	ada	kepentingan	
kelompok	itu	dengan	menggunakan	jalur-jalur	agama,”	tutur	KH.	
Syaifuddin	Zuhri,	Ketua	MUI	Salatiga	(Lihat:	Masak Fatwa	Divoting).	
Pada	aspek	ini,	Kyai	Syaifuddin	mempertanyakan	sistem	pengambi-
lan	hukum	yang	diambil	melalui	mekanisme	voting,	padahal	selama	
ini	tidak	berlaku	demikian.	“Dari	pendapat	tertulis	ditemukan	34	
berpendapat	haram	dan	6	berpendapat	makruh,”	demikian	bunyi	
rekomendasi	tertulis	Komisi	B-1	soal	rokok.	Bila	keharaman	rokok	
(secara	global)	didasarkan	pada	hitungan	suara	ini,	maka	pengambi-
lan	hukum	MUI	jelas	berbasiskan	pemungutan	suara	(secara	terang-
terangan	maupun	tidak).		Padahal,	dalam	pasal	1�	ayat	3	Pedoman	
Dasar	dan	Anggaran	Dasar	Rumah	Tangga	 tertulis	bahwa	“setiap	
keputusan	diambil	secara	musyawarah	untuk	mufakat”.	

Kalau	kita	telusuri	lebih	jauh,	voting	ini,	dalam		kacamata	yang	
lain,	 memetakan	 tarik	 ulur	 kekuatan	 Islam	 moderat	 dan	 Islam	
kanan	dalam	tubuh	MUI.	Seperti	diketahui,	setiap	utusan	lembaga	
hanya	mendapat	satu	hak	suara—Luthfie	menyebutnya	“hak	yang	
sama”—tanpa	mempertimbangkan	besaran	pengikut	ormas.	Jika	
NU	dan	Muhammadiyah	saja	lantang	menolak	keharaman	rokok,	
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Pada	bulan	Desember	1985,	misalnya,	pemerintah	memutuskan	
untuk	memberi	izin	kepada	suatu	yayasan	untuk	menyelenggarakan	
undian	dengan	maksud	untuk	membantu	olahraga	profesional,	teru-
tama	sepak	bola.	Kartu	undian	tersebut	ternyata	juga	dijual	kepada	
anak-anak	karena	dijual	di	dekat	sekolah	dan	masjid.	

Atas	 fenomena	 ini,	pesantren,	ormas	 Islam,	dan	beberapa	MUI	
daerah	menghendaki	MUI	mengeluarkan	fatwa	yang	mengecap	bahwa	
Porkas	termasuk	judi	dan	karenanya	dilarang.	MUI	akhirnya	berkirim	
surat	pada	Juni	1986	kepada	Menteri	Sosial	untuk	meminta	diadakan	
peninjauan	kembali	undian	Porkas	karena	ekses	(negatif)	yang	kian	
nyata	 di	 masyarakat.	 ”Tetapi	 surat	 itu	 tidak	 menyebut	 sedikitpun	
mengenai	 status	 hukum	 undian	 itu	 sendiri,”	 terang	Atho	 Muzhar.	
Demikianlah,	fatwa	ini	berakhir	dengan	didiamkan.	Diam,	bukan	saja	
tanda	ketidakberdayaan,	melainkan	juga	tanda	persetujuan.	

Setelah	 Soeharto	 turun,	 MUI	 tidak	 serta	 merta	 independen.	
MUI—dalam	bentuk	fatwa,	tawsiyah	atau	pernyataan	sikap—masih	
terkonsentrasi	untuk	melegitimasi	kekuasaan	BJ.	Habibie,	pengganti	
Soeharto.	MUI	kala	itu	mengeluarkan	pernyataan	sikap	yang	berjudul	
”Amanah	kepada	Presiden	Republik	BJ.	Habibie”.	Dalam	dokumen	ter-
sebut,	MUI	memberi	ucapan	selama	kepada	Presiden	Habibie	sebagai	
presiden	RI	ketiga	yang	mengemban	amanah	dari	Allah	dan	seluruh	
bangsa	Indonesia	untuk	melanjutkan	pembangunan	dan	reformasi	se-

suai	dengan	undang-undang.	MUI	berharap	agar	amanah	ini	memberi	
moral	bagi	Habibie	dan	kabinetnya	untuk	bekerja	sungguh-sungguh,	
tenang,	dan	tegar.	

MUI	juga	menghimbau	agar	semua	pihak	menghentikan	polemik	
tentang	posisi	presiden	dan	kabinet.	MUI	bahkan	mendukung	penuh	
Menhamkam/Pangab,	Jenderal	Wiranto,	yang	mendukung	kepemim-
pinan	Habibie.	Sikap	ini	melukai	rakyat	yang	menolak	kepemimpinan	
Habibie	karena	Habibie	adalah	bagian	dari	rezim	lama	sehingga	secara	
moral	ia	tidak	berhak	menjadi	presiden.	”MUI	dipolitisasi	oleh	militer	
dan	Islam	konservatif,”	terang	Zainul	Hamdi	menyikapi	fenomena	ini	
dalam	artikelnya	yang	berjudul	”Peran	MUI	Pasca-Soeharto”	(2008).

Dukungan	kepada	presiden	ini	tidak	terulang	ketika	Abdurraman	
Wahid	(Gus	Dur)	berkuasa.	”MUI	menjauhkan	dirinya	dari	negara,”	
terang	Ichwan	tentang	posisi	MUI	di	era	Gus	Dur	dalam	artikel	pan-
jangnya	yang	bertajuk	Ulama, State, and Politics: Majelis Ulama Indonesia 
After Suharto (2005).	Penyebabnya,	kata	Ichwan,	terutama	adalah	karena	
Gus	 Dur	 mengusulkan	 kemungkinan	 legalisasi	 atas	 faham	 komunis	
dan	rencana	pembukaan	hubungan	perdagangan	resmi	dengan	Israel.	
Fatwa	MUI	juga	tidak	afirmatif	kepada	kebijakan	pemerintah	soal	fatwa	
Ajinomoto.	Ajinomoto	halal	menurut	Gus	Dur	dan	sebaliknya	menurut	
MUI.	”Haram	mengkonsumsi	MSG	merek	Ajinomoto	Indonesia	Inc.	
Yang	menggunakan	bacto soytone	dalam	proses	produksinya,”	demikian	

kita	dapat	menghitung	sisa	suara	dan	menebak-nebak	identitas	pe-
milik	tersebut,	yakni	Islam	kanan.	Pertanyaan	ini	juga	menghinggapi	
putusan	 Komisi	 Fatwa	 MUI	 yang	 mengharamkan	 rokok	 (secara	
khusus)	bagi	pengurus	MUI.	

***
Meski	 terjadi	perbenturan	kepentingan	di	dalam	 tubuh	MUI,	

kewajiban	MUI	untuk	mempertanggungjawabkan	produk	hukumnya	
kepada	rakyat	tetap	harus	ditunaikan.	Ini	karena	MUI	mempergu-
nakan	uang	rakyat.	”Bantuan	masyarakat	dan	pemerintah	yang	tidak	
mengikat,”	demikian	bunyi	Pedoman	Dasar	MUI	Bab	IX	Pasal	12	
tentang	sumber	dana	organisasi,	di	samping	usaha-usaha	lain	yang	
tidak	mengikat.

Pertanggungjawaban	 yang	 dimaksud	 adalah	 menjadikan	 umat	
Islam	(keseluruhan)	sebagai	subjek	fatwa,	bukan	sebaliknya.	”Dari	
dulu	 sampai	 sekarang,	 MUI	 hanya	 berpihak	 kepada	 pihak-pihak	
tertentu	yang	menginginkan	sebuah	fatwa	atau	keputusan	hukum,”	
jelas	Gus	Dur	dalam	sebuah	pengajian	rutin	di	Pesantren	Ciganjur	
(2�/01/09).	MUI,	kata	Gus	Dur,	tidak	pernah	menimbang	maslahat	
atau	 mudharatnya	 sebuah	 fatwa	 bagi	 umat	 Islam	 sehingga	 rakyat	
hanya	menjadi	objek	saja.	

Sebagai	contoh	adalah	fatwa	haram	golput.	MUI,	kata	Gus	Dur,	
seharusnya	mempertimbangkan	sikap	(sebagian)	umat	Islam	yang	
golput	atau	tidak	memilih	menjelang	pemilu	April	lalu.	Golputnya	
rakyat	bukanlah	sikap	politik	yang	berdiri	tunggal	hingga	perbuatan	
mereka	pantas	dihukumi	haram—yang	berarti	perbuatan	berdosa	
jika	dilakukan.	Golput	terjadi	karena	banyak	alasan,	misalnya	kre-
dibilitas	KPU	yang	diragukan.	“Kerja	KPU	itu	kan	asal-asalan	saja.	
Coba	 saja	 bandingkan	 dengan	 data	 warga	 negara	 dalam	 usia	 hak	
pilih	yang	dimiliki	oleh	Badan	Statistik	Nasional	(BPS),	pasti	banyak	
sekali	selisihnya.	Ini	karena	KPU	memang	bekerja	asal-asalan	saja,”	
tandas	Gus	Dur.	

Alasan	 lain	adalah	karena	kinerja	DPR	yang	tidak	pro	rakyat.	
Alasan	inilah	yang	diajukan	MUI	Palembang	untuk	menolak	fatwa	
haram	Golput	meskipun	mereka	turut	hadir	dalam	forum	Ijtima’	
Ulama.	 Bagi	 MUI	 Palembang,	 seperti	 dikutip	 dari	 Sriwijaya Post,	

memilih	atau	tidak	adalah	hak	rakyat.	Memilih	tidak	ada	kaitannya	
dengan	halal-haram.	“Kalau	anggota	DPR	yang	dipilih	memperhati-
kan	aspirasi	rakyat	dan	berjuang	atas	nama	rakyat,	jelas	akan	dipilih	
kembali.	 Jika	 sebaliknya,	 rakyat	 akan	 apatis	 dan	 Golput.	 Lantas,	
apakah	ini	dipersalahkan	dan	diharamkan,”	gugat	Saim	Marhadan,	
Ketua	MUI	Palembang	(28/12/09).

Atas	haramnya	golput,	MUI	Pusat	berpijak	pada	dalil	penting-
nya	sebuah	kepemimpinan.	MUI—dalam	keputusannya	soal	Masail 
Asasiyah Wathaniyah (Masalah	Strategis	Kebangsaan)—menyatakan	
bahwa	 memilih	 pemimpin	 dalam	 Islam	 adalah	 kewajiban	 untuk	
menegakkan imamah (kepemimpinan)	dan	 imarah (pemerintahan)	
dalam	 Islam	 demi	 terwujudnya	 kemaslahatan	 dalam	 masyarakat.	
Kemaslahatan	ini	hanya	akan	diperoleh	jika	pemimpin	yang	dipilih	
adalah	mereka	yang	bertakwa,	jujur	(siddiq),	terpercaya	(amanah),	
aktif	dan	aspiratif	 (tabligh),	memiliki	kemampuan	(fathonah),	dan	
memperjuangkan	kepentingan	umat	Islam.	Karenanya,	pemimpin	
seperti	ini	wajib	dipilih.	”Memilih	pemimpin	yang	tidak	memenuhi	
syarat	atau	tidak	memilih	sama	sekali	padahal	ada	calon	yang	me-
menuhi	syarat	hukumnya	adalah	haram,”	demikian	keputusan	ini.	
Yang	dikutip,	selain	al-Qur’an	dan	Hadits,	adalah	pendapat	Imam	
al-Mawardi,	salah	seorang	pemikir	politik	Islam	kenamaan.	

Menyimak	 statemen	 MUI,	 umat	 seperti	 tak	 punya	 tempat	 di	
lembaga	 terhormat	 ini—entah	 mayoritas	 atau	 minoritas.	 MUI	
merasa	perlu	untuk	mendefinisikan	pemimpin	yang	 ideal	sebagai	
titik	pijak	hukum.	Padahal	rakyat	(di	pelosok	desa	pun)	pasti	sudah	
mafhum	dengan	kriteria	pemimpin	yang	baik	tanpa	harus	menoleh	
ke	MUI.	“Misalnya,	Al	Amin	Nasution	mau	maju	lagi,	tidak	mungkin	
rakyat	mau	memilih	dia	lagi,”	terang	Bambang	Pranowo,	guru	besar	
sosiologi	UIN	Jakarta	seperti	ditulis inilah.com	(26/01/09).			

Fatwa	 MUI	 soal	 rokok	 juga	 mengabaikan	 dampak	 sosial-eko-
nomi	 rokok.	Tidak	 ada	 yang	menyatakan	bahwa	merokok	 adalah	
menyehatkan.	Tapi	mengharamkan	adalah	 lain	 soal.	 ”Makruh	saja	
sudah	cukup,”	kata	Ketua	MUI	Kudus,	KH.	Syafiq	Nashan	di	detik.
com	 (20/01/09).	Tekanan	 MUI	 Kudus	 ketika	 Ijtima’	 Ulama’	 ini	
belum	 dihelat	 dilatarbelakangi	 oleh	 dampak	 sosial	 sebagai	 akibat	
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bunyi	pasal	1	Fatwa	tentang	Produk	Monosodium	Glutamate	(MSG)	
PT	Ajinomoto	Indonesia	yang	Menggunakan	Bacto Soytone.			

Sikap	MUI	untuk	berjarak	dengan	negara	ini	bukan	saja	mengha-
silkan	independensi	MUI.	Tetapi,	ia	memiliki	efek	samping	yang	tak	
kalah	merugikan;	masuknya	kelompok	Islam	kanan,	bahkan	radikal,	ke	
dalam	MUI.	Pada	waktu	Soeharto	berkuasa,	semua	anggota	MUI	harus	
mendapat	persetujuan	dari	pemerintah	dengan	syarat-syarat	tertentu.	
”Sangat	mustahil	bagi	kelompok	radikal	atau	ultra-koservatif	menjadi	
anggota	MUI	pada	waktu	itu,”	terang	Luthfie.	

Setelah	Soeharto	turun	MU	memiliki	’hak’	untuk	menyeleksi	ca-
lon-calon	anggotanya—pemerintah	tidak	akan	melakukan	intervensi	
termasuk	dalam	pemilihan	ketua	MUI.	Hak	yang	otonom,	menurut	
Luthfie,	memberi	corak	baru	dalam	diri	MUI.	MUI	pelan-pelan	me-
lakukan	penjarakan	dengan	negara	dan	menyerap	aspirasi	umat	Islam.	
Selain	itu,	mengutip	Ichwan,	MUI	mulai	mendekat	kepada	ortodoksi	
melalui	berbagai	fatwa,	tawsiyah,	himbauan,	dan	semacamnya.	

MUI,	di	masa	reformasi,	misalnya	mengamini	konsep	perlindungan	
HAM	berdasar	Deklarasi	HAM	Universal	PBB	(1948)	namun	dengan	

beberapa	pengecualian.	Pengecualian	yang	dimaksud	menyangkut	tiga	
hal:	pilihan	yang	bebas	dalam	pasangan	nikah,	pernikahan,	dan	per-
ceraian;	kebebasan	berpindah	agama;	kebebasan	memilih	pekerjaan.	
Kebebasan	dan	pilihan	ini	dianggap	oleh	MUI	memprioritaskan	hak	
dan	kebebasan	individual	serta	menolak	persamaan	hak	&	kewajiban,	
kepentingan	individu	&	masyarakat,	dan	kebebasan	&	tanggung	jawab.	
Pengecualian	 ini	 nampaknya,	 menurut	 Ichwan,	 karena	 terpenga-
ruh	oleh	Deklarasi	HAM	Islam	Kairo	(1990).	Pada	situasi	 ini,	MUI	
menjadi	penyerap	aspirasi	”kalangan	Islam”	dengan	baik.	Kemudian,	
menguatnya	arus	radikal	dalam	MUI	ditandai	dengan	klaim	MUI	yang	
menyatakan	organisasi	FUI—yang	didirikan	atas	dasar	keprihatinan	
terhadap	 kristenisasi	 yang	 marak	 pada	 masa	 Orde	 Baru—sebagai	
pendamping	MUI.	FUI,	mengutip	Zainul,	menjadi	kalangan	yang	tu-
rut	serta	dalam	pembuatan	dan	pengeluaran	statemen	MUI	termasuk	
dukungannya	 terhadap	Habibie	dan	Wiranto	dengan	alasan	 teologis	
semata.	Demikian	pula	 fatwa	 rokok	yang	kontroversial	 itu. Wallahu 
A’lam Bisshawab.	[NN]	

diharamkannya	rokok	bagi	masyarakat	Kudus.	Sebab,	setengah	pen-
duduk	Kudus	bergantung	pada	rokok.	Warga	bekerja	sebagai	petani	
tembakau	dan	menjadi	buruh	di	pabrik-pabrik	rokok.	

Protes	 senada	 dilayangkan	 oleh	 para	 petani	 tembakau																				
Temanggung.	Mereka	bahkan	hendak	menggelar	Rapat	Akbar	Petani	
Tembakau	Temanggung,	 sebagaimana	 ditulis	 wawasan digital.com,	
sebagai	 aksi	kongkret	menolak	 fatwa	MUI.	Rencana	 ini	 ternyata	
didukung	 Ketua	 MUI	Temanggung,	 KH.	Yakub	 Mubarok.	“Pak	
Yakub	sudah	mendukung	langkah	kami	yang	menolak	fatwa	MUI	
meski	beliau	juga	ketua	MUI	disini,”	kata	Nurtantio	Wisnubrata,	
Sekjen	Asosiasi	 Petani	Tembakau	 Indonesia	 (APTI)	Temanggung	
(31/01/09).	 Protes	 ini	 kritik	 tegas	 atas	 sikap	 keras	 MUI	 dalam	
keharaman	rokok—meskipun	larangan	itu	diberlakukan	hanya	di	
tempat	umum,	ibu	hamil,	anak-anak,	dan	pengurus	MUI.	

Kekhawatiran	 para	 kyai	 dan	 petani	 nampak	 benarnya	 ketika	
pada	 sebuah	 kesempatan	 Bibit	Waluyo,	 Gubernur	 Jawa	Tengah,	
bertemu	dengan	Masyarakat	Perkebunan	Jateng	di	Kabupaten	Se-
marang—seperti	ditulis	oleh	Kompas—mengeluarkan	pernyataan	
yang	tak	memihak	mereka.	”Saat	ini	sudah	ada	fatwa	Majelis	Ulama	
Indonesia	soal	penggunaan	rokok.	Dengan	adanya	pandangan	seperti	
itu,	diharapkan	petani	tembakau	bisa	beralih	ke	tanaman	yang	lebih	
produktif,”	jelas	sang	gubernur	(0�/02/09).	Menurut	ISES	(Institute 
for Social and Economic Studies).	Hal	itu	merupakan	kebijakan	yang	
tidak	arif	dan	tidak	tepat.	”Himbauan	tersebut	juga	tidak	menda-
sarkan	 pada	 problem	 yang	 dihadapi	 petani	 dan	 masyarakat	 pada	
umumnya,	apalagi	dinyatakan	sebagai	respon	atas	fatwa	MUI,”	jelas	
ISES	yang	diketuai	oleh	Hasan	Aoni	Azis	US	dalam	press release-nya	
tertanggal	10	Februari	2009.	

Fatwa	MUI	lain	malah	berefek	pada	kekerasan.	Misalnya	fatwa	
sesat	Ahmadiyah	(Qadiyan	dan	Lahore)	yang	dirilis	pada	2005	lalu	
untuk	 kali	 kedua.	 Fatwa	 sesat	 pertama	 pada	 1980	 hanya	 untuk	
Ahmadiyah	Qadiyan.	Setelah	keluar	fatwa	tersebut,	serangan	bertu-
bi-tubi	menimpa	aset	dan	jemaat	Ahmadiyah.	Ketika	Abdurrahman	
Assegaf	a.k.a	Abdul	Haris	Umarella	bersama	pasukannya	menyerbu	
kampus	Ahmadiyah	di	Parung,	ia	melandaskan	aksi	tersebut	pada	
fatwa	MUI.	”Gerakan	kami	murni	berdasarkan	fatwa	MUI,”	terang	
Abdurrahman	sebagaimana	dikutip	Luthfie	(2009).	

MUI	sendiri	cuci	tangan	dengan.	Mahally	Fikri,	seperti	dimuat	
dalam	 Suara	 NTB,	 selaku	Wakil	 Ketua	 MUI	 NTB	 mengatakan	
bahwa	MUI	tidak	bertanggung	jawab	(terhadap	kekerasan	atas	Ah-

madiyah).	”MUI	tidak	pernah	meminta	atau	memberikan	komando	
untuk	mengusir	atau	merusak	fasilitas	milik	Ahmadiyah,”	tandasnya.	
Sinyalemen	ini	seperti	menutup	mata	akan	fatwa	MUI	dan	kekerasan	
sebagai	kejadian	beriringan.	

”Fatwa	 penyesatan	 Ahmadiyah	 (tahun	 2005)	 seper ti																																
menyiramkan	 bensin	 ke	 dalam	 api,”	 kata	 Luthfie	Assyaukanie	
dalam	artikelnya	berjudul	Fatwa and Violence in Indonesia”	 (2009).	
Karenanya,	Luthfie	menyatakan	bahwa	 fatwa	dan	kekerasan	me-
miliki	hubungan	yang	kuat.	Pada	titik	ini	kiranya	perlu	ditekankan	
bahwa	Ahmadiyah	 tetaplah	 rakyat	 Indonesia—meskipun	mereka	
minoritas—sehingga	 tidak	 layak	 menerima	 perlakuan	 demikian.	
Ironisnya,	 MUI	 mengetahui	 kekarasan	 terhadap	Ahmadiyah	 dan	
menyikapinya	dengan	apologi.	

Dibanding	 fatwa-fatwa	di	 atas,	 fatwa	 aborsi	merupakan	yang	
paling	 progresif.	 Ketika	 aborsi	 menjadi	 sesuatu	 yang	 ilegal	 dan	
amoral,	MUI	menghalalkan	aborsi	dengan	syarat	dan	kondisi	ter-
tentu.	”Dalam	keadaan	darurat	dan	hajat,	aborsi	diperbolehkan,”	
terang	 Fatwa	 MUI	 No.	 4/	 2005	 yang	 kemudian	 dirilis	 kembali	
pada	Januari	2009	oleh	Komisi	Fatwa	MUI.	Fatwa	ini	merupakan	
lompatan	tersendiri	karena	Munas	MUI	pada	1983	maupun	Komisi	
Fatwa	MUI	tahun	2002	mengharamkan	aborsi	secara	mutlak;	aborsi	
diharamkan	semenjak	menempelnya	hasil	pertemuan	sperma	dan	
sel	telur	dalam	rahim	(nidasi).	

Yang	dimaksud	dengan	keadaan darurat	adalah	perempuan	hamil	
yang	menderita	sakit	fisik	berat	seperti	kanker	stadium	lanjut,	TBC	
dengan	caverna	dan	penyakit-penyakit	fisik	berat	lainnya	yang	harus	
ditetapkan	oleh	tim	dokter.	Juga	kehamilan	dalam	keadaan	di	atas	
mengancam	nyawa	si	ibu.	Sementara	itu, kategori hajat mengandai-
kan	janin	yang	dikandung	dideteksi	menderita	cacat	genetik	yang	
kalau	lahir	kelak	sulit	disembuhkan	dan	kehamilan	akibat	perkosaan	
yang	ditetapkan	oleh	tim	yang	berwenang	yang	di	dalamnya	terdapat	
antara	lain	keluarga	korban,	dokter,	dan	ulama.	”Usia	kandungan	ti-
dak	boleh	lebih	dari	5	pekan,”	jelas	Ali	Musthofa	Ya’kub	sebagaimana	
dimuat	dalam	detik.com	(	24/01/09).	Setelah	lima	pekan,	ruh	bayi	
sudah	ditiupkan	sehingga	harus	dipertahankan	hidupnya.	

Namun	demikian,	situasi	kondisional	yang	ditetapkan	MUI	boleh	
dibilang	tidak	peka	menyikapi	persoalan	kekinian.	Kala	itu,	aborsi	
di	Indonesia	menurut	penelitian	Dr.	Azrul	mencapai	2,3	juta	per	
tahun.	”Sebagian	besar	dilakukan	oleh	ibu	rumah	tangga,”	jelas	Ma-
ria	Ulfah	Anshor	dalam	bukunya	yang	bertajuk	Fikih Aborsi; Wacana 
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MUI mengharamkan rokok. Bagaimana pendapat Anda terkait 
fatwa tersebut?
Sebenarnya	 persoalannya	 tidak	 sesederhana	 itu.	Artinya,	 bahwa	 faktor-
faktor	yang	terkait	dengan	kesehatan	itu	tidak	mungkin	satu	sisi.	Katakanlah	
apakah	sumber	itu	berpengaruh	dalam	berapa	persen	ataukah	tidak?	Atau	
mungkin	masih	ada		faktor	x	yang	lain?	Bukan	hanya	bicara	tembakau.	Saya	
pikir	banyak	makanan	yang	mengandung	racun.	(Artinya)	kalau	makanan	
semacam	tembakau	(diharamkan),	makanan-makanan	yang	sedikit	men-
gandung	racun	juga	akan	haram.			

Artinya,  fatwa  ini kurang komprehensif?
Selain	pertimbangannya	kurang	komplet,	sistemnya	tidak	bagus.	Karena	
di	dalam	penetapan	itu	tidak	menggunakan	aklamasi	tetapi	voting.	Masak	
hukum	(Islam)	divoting?	

Ijtima Ulama III Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia 24-26 Januari 2009 lalu 
telah menghasilkan banyak keputusan kontroversial di masyarakat. Beberapa di 
antaranya: keputusan tentang haramnya rokok dan golput. Respon keras ber-
munculan tidak hanya karena substansi keputusan, tetapi juga prosesnya yang 
dinilai tidak lazim. KH Saifuddin Zuhri, Ketua MUI Salatiga adalah salah satu yang 
melihat bahwa hasil Padang Panjang ini sangat kental nuansa politiknya. Berikut 
wawancara M Subhi Azhari dari the WAHID Institute dengan Ketua PCNU Salatiga 
ini beberapa waktu lalu.

Seharusnya seperti apa? 
Kalau	memang	ijtihad,	semestinya	tidak	perlu	pakai	voting.	Barangkali	 juga	
tidak	harus	satu	persepsi	karena	mungkin	orang	punya	alasan	yang	lain.	Tetapi	
tidak	harus	diambil	dengan	voting	mestinya.	

Kalau voting itu implikasinya apa, Kyai? 
Voting	itu	kan	sistem	politik,	bukan	sistem	pengam-
bilan	hukum	(Islam).	

Ini tradisi baru atau sudah pernah digu-
nakan sebelumnya? 
Ini	tradisi	baru	yang	selama	ini	tidak	pernah	
terjadi.	 Oleh	 karena	 itu	 saya	 lihat	 pen-
garuhnya	tidak		mengikat.	Sebenarnya	
kalau	fatwa	itu	kan	netral.	Tidak	perlu	
ada	masalah	dukung	mendukung.	Nah,	
kalau	yang	dipakai	adalah	sistem	poli-
tik,	akhirnya	ada	dukung	mendukung.	
Ini	 jadinya	 masalah	 politik	 kalau	
begitu.	 Mestinya	 biarkan	 saja	 dia	
bergulir	sebagai	suatu	fatwa.	Fatwa	
itu	 kan	 tidak	 mengikat.	 Jadi	 tidak	
perlu	ada	pengerahan	massa	bahwa	si	
A	dukung	fatwa	MUI,	si	B	tidak.	
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 WAWANCARA

KH Saifuddin Zuhri:
Masa Fatwa Divoting

Penguatan Hak Reproduksi Perempuan (2006).	 Data	 yang	 dimaksud	
diambil	Maria	dari	penelitian	Yayasan	Kesehatan	Perempuan	(2003)	
yang	menyatakan	bahwa	pelaku	aborsi	8�%	sudah	menikah.	Pene-
litian	Population Council	dan	Indraswari	dari	FISIP	Unpad	memiliki	
kesimpulan	senada.	Data	ini	tentu	mengejutkan	karena	selama	ini	
aborsi idem tito	dengan	seks	bebas.	Tuduhan	dan	fakta	yang	tak	sela-
ras	ini	telah	mengorbankan	perempuan;	mereka	harus	aborsi	tapi	
didera	kekhawatiran	aborsi	yang	tidak	aman	(karena	ilegal)	dan	rasa	
berdosa	yang	berkepanjangan	(karena	amoral).	

Di	sinilah	fatwa	swasta	(baca:	tidak	didanai	pemerintah)	yang	
memihak	perempuan	lebih	diperlukan.	Seorang	nyai	pesantren	di	
Jawa	Timur	berani	mengusulkan	aborsi	kepada	anak	didiknya	yang	
korban	incest.	”Karena	Imam	Hanbali	membolehkan,”	jelasnya	ke-
pada	the	WAHID	Institute	(26/03/0�).	Dalam	pandangan	ulama	
Hanbali,	janin	boleh	digugurkan	selama	masih	dalam	fase	segumpal	
daging	atau	sebelum	40	hari	karena	belum	berbentuk	anak	manu-
sia	dengan	mempertimbangkan	kondisi	ibu	(Maria	Ulfah	Anshor:	
2006).	Korban,	ketika	fatwa	MUI	lahir	pada	2005,	sudah	menanjak	
remaja—padahal	ia	diaborsi	ketika	umurnya	baru	11	tahun.	

***
Mematuhi	fatwa	MUI	adalah	pilihan	tiap	orang.	Begitupun	me-

nolak	fatwa	MUI.	Sebab	fatwa	merupakan	produk	hukum	yang	tidak	
mengikat;	ia	boleh	diterima	oleh	si	peminta	fatwa	dan	sebaliknya.	
Selain	 itu,	 fatwa	 tidak	 memiliki	 posisi	 legal	 formal	 di	 Indonesia	
meskipun	 Kompilasi	 Hukum	 Islam	 (KHI)—yang	 berkekuatan	
hukum—merujuk	kepada	fatwa	para	ulama	(MB.Hooker:	2008).	
Di	luar	MUI,	banyak	”fatwa	swasta”	yang	bisa	dijadikan	alternatif.	

Misalnya,	fatwa	kyai	dan	nyai	lokal	yang	kapabilitas	dan	integritasnya	
dikenal	 lebih	baik	oleh	si	peminta	 fatwa	ketimbang	ulama-ulama	
elit	di	ibukota.	

Yang	patut	diingat,	MUI	adalah	bagian	dari	negara—ia	bukan	
lembaga	 nir-kepentingan.	 Mengamini	 fatwa	 MUI,	 dalam	 jangka	
panjang,	 adalah	 menyetujui	 campur	 tangan	 negara	 dalam	 setiap	
relung	kehidupan	kita.	Ia	sama	dengan,	mengutip	Hefner,	memper-
taruhkan	ide	penjarakan	agama	dan	negara.	Kedekatan,	termasuk	
persekutuan,	agama	dan	negara	cenderung	tidak	baik.	Negara	akan	
bermanfaat	jika	ia	turut	campur	dalam	mengurus	kaum	papa,	bukan	
agama.	Agama	adalah	hidup	keseharian	yang	dapat	diputuskan	secara	
mandiri—tanpa	harus	ada	MUI.			

Ke	depan,	MUI	selayaknya	mempertimbangkan	kondisi	sosial	
ekonomi	 rakyat	 ketika	 hendak	 mengeluarkan	 fatwa.	Tentunya	
akan	lebih	bermanfaat	jika	fatwa	MUI	tidak	lagi	”sekuler”—hanya	
mengurusi	masalah	teologi	saja	dengan	menafikan	soal	di	luar	teo-
logi—tapi	juga	mempertimbangkan	soal	sosial	dan	ekonomi	demi	
kemaslahatan	umat.	

MUI	juga	berkewajiban	untuk	melaporkan	neraca	keuangannya	
kepada	rakyat	sebab	bentuk	pertanggungjawaban	kepada	rakyat	yang	
turut	 membiayai	 MUI.	 Undang-Undang	 Keterbukaan	 Informasi	
Publik	(KIP)	yang	mulai	diberlakukan	tahun	depan	tentunya	siap	
memayungi	gagasan	transparansi	ini	sehingga	punya	legitimasi	kuat.	
Sebuah	situasi	yang	menuntut	MUI	untuk	melakukan	evaluasi	diri.	
Sebab,	masyarakat	tiap	saat	bisa	menggugat.	Wallahu A’lam Bisshawab.	
[Nurun Nisa’, M. Subhi Azhari]
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Tapi faktanya ada yang menolak, ada yang mendukung?
Kalau	saya	lebih	melihat	ulama	itu	ada	3	pendapat. Pertama,	yang	mengatakan	
mubah.	Kembalikan	kepada	asal	sesuatu	kan	memang	mubah.	Kedua,	makruh	
karena	pertimbangan	antara	manfaat	dan	madharat.	Dan	ketiga,	haram.	Kalau	
MUI	Jawa	Tengah	itu	fatwanya	mubah.

Selain rokok juga ada yang lain seperti golput. Pendapat Anda?
Nah	itu	sebenarnya	saya	pikir	tidak	perlu	fatwa	juga.	Karena	MUI	tidak	terkait	
dengan	persoalan-persoalan	taktis.

Alasannya supaya pemerintah legitimate?   
tu	saya	pikir	latar	belakangnya	untuk	mengcounter	Gus	Dur.	Katakanlah	Gus	
Dur	mengatakan	golput.	Ya	mungkin	dari	Nur	Wahid	cs	(Hidayat	Nur	Wahid,	
Red.)	itu	punya	agenda	lain	yang	digulirkan	dan	dipaksakan	di	dalam	MUI.	
Menurut	pengamatan	saya	seperti	itu.	

Siapa sebetulnya yang berkepentingan terhadap fatwa ini?	Apakah 
itu kepentingan umat sendiri atau siapa?	
Kalau	saya	melihat	ada	kepentingan	kelompok.	Yakni	kepentingan	kelompok-
kelompok	yang	memang	menggunakan	 jalur-jalur	agama	yang	 lebih	dekat	
kepada	kekerasan	seperti	fundamentalis.

Apakah negara punya kepentingan dalam konteks fatwa golput 
ini?
Saya	belum	bisa	membaca	itu.	Pertama,	saya	lebih	banyak	membaca	kepentin-
gan	politik	partai	politik	(parpol).	Yang	kedua	adalah	politik	madzhab.	Artinya,	
mungkin	madzhab-madzhab	lama	itu,	katakanlah	NU	itu	ternyata	berpedapat	
begitu,	tapi	sekarang	ini	madzhabnya	mau	diganti.	Ke	sana	arahnya.	Jadi	ini	
sudah	dimulai.	Di	masjid-masjid	itu	sudah	diganti	begini	begitu.	Istilah	kyai	
diganti	ustadz.	Itu	kan	sudah	mulai.	Mereka	akan	menata	mulai	dari	madzhab	

baru	daripada	madzhab	lama	begitu.	

Jadi MUI sendiri ini sudah terkena politisasi madzhab juga?
Terutama	 di	 pusat.	 Karena	 di	 pusat	 memang	 sudah	 tidak	 kondusif	 dalam	
pengertian	untuk	membikin	netralisasi	MUI	itu	sulit	kalau	di	pusat.	Orang-
orangnya	sudah	ketahuan	gitu.	Jadi	lebih	banyak	aspek	politik	pengembangan	
partai	dan	satu	lagi	pengembangan	madzhab.	

Kalau respon di Salatiga sendiri bagaimana?
Pendapat	saya	pernah	dimuat	di	koran.	Saya	menolak	itu	di	koran	Solo	Pos.	
Karena	saya	tidak	mau,	kalau	anak	kecil	tidak	ada	hukumnya	itu.	Katakanlah	
kalau	fatwa	hukum	kepada	anak	kecil,	mereka	kan	bukan	mukallaf.	Tidak	ada	
hokum	bagi	anak-anak.	Salah	alamat	itu.	Ya,	saya	pikir	kalau	haram	ya	haram	
semua.	Jangan	haram	itu	bagi	sebagian,	si	A	halal,	si	B	haram,	itu	kan	tidak	bisa.	
Halal,	halal	semua.	Haram	haram	semua.	Jangan	yang	ini	untuk	anak,	untuk	
ibu,	yang	lain	kemudian	halal	ya	enggak bisa	diterima	semacam	itu.

Harapan Anda terhadap fatwa MUI ke depan seperti apa?
Saya	cenderung	melihat	MUI	itu	mengangkat	persoalan-persoalan	yang	su-
dah	terjadi	di	masyarakat	ditetapkan	menjadi	fatwa.	Jadi	tidak	mengangkat	
hal-hal	yang	baru	yang enggak	 terjadi	di	masyarakat.	 Itu	tidak	ada	dampak	
positifnya.	

Dan bisa jadi ditolak oleh masyarakat?
Ya.	 Seperti	 itu.	 Jadi	 saya	 lebih	 cenderung	 menggunakan	 teori	 Najmuddin	
At-Thufi,	yakni	bagaimana	fikih	 itu	lebih	dekat	kepada	rakyat,	bukan	fikih	
itu	sebagai	alat	justifikasi	khalifah.	At-Thufi	kan	lebih	banyak	menggunakan	
maslahah mursalah	karena	dia	melihat	selama	ini	fikih	itu	cenderung	memba-
ck-up	kepentingan	pejabat.	Dia	ingin	membalik	bagaimana	fikih	menjadi	alat	
kepentingan	rakyat[]

Kopi dan rokok pantas dibilang sobat 
kental atau teman akrab. Di mana ada 
gelas kotor bekas kopi, tengok saja kanan 
kiri di sekitarnya biasanya ditemukan 
abu rokok. Ngudut lan ngopi, merokok 
sambil minum kopi, begitulah orang Jawa 
menyebut kebiasaan ini.  Arek Jawa  Timur-
an punya tradisi cangkruan, nongkrong di 
warung kecil pinggir jalan, di mana stok 
rokok dan kopinya selalu tersedia. Bocah 
Jawa Tengah-an, khususnya Yogyakarta, 
akrab dengan tradisi angkringan, metang-
kring atau duduk di kursi agak tinggi di 
pinggir jalan. Ngapain? Ngudut lan ngopi. 
Ada yang hanya melepas lelah, ngobrol 
ringan, janjian dengan teman, syukuran, 
hingga konsolidasi politik. Semua dilakoni 
sambil ngopi lan ngudut. 

Itu fenomena yang terjadi di jalanan 
atau katakanlah di sudut-sudut jalan. Di 
dunia pendidikan, kopi dan rokok juga 
tak kalah ramai penggemarnya, terutama 
kalangan pesantren. Kiai atau ustadz di 

pesantren seakan-akan ilmunya tak bisa 
keluar, kalau belum menghisap lintingan 
tembakau dan menyeruput kopi.  Apalagi 
kalau di forum diskusi seperti musya-
warah, bahtsul masail, halaqah, maka 
jangan coba-coba memfasilitasi mereka 
di ruangan tertutup apalagi berpendi-
ngin atau AC, bisa-bisa alarm otomatis-
nya berdering. Gambaran ini tentu saja 
tidak semuanya, tapi ini memang ghalib 
dilakoni. Saking lumrahnya, kebiasaan ini 
membudaya dan mendarah daging. 

Namun, belum lama ini, penikmat 
rokok sempat memicingkan kedua alis-
nya. Ada apa gerangan? Mereka men-
dengar kabar larangan merokok dari 
Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Ada-ada 
saja,” begitu kelakar sebagian orang di 
kedai Kopi. Kalau pemerintah melarang 
itu sudah biasa, kan sudah tertulis di be-
lakang bungkus rokok. Meski melarang, 
pemerintah tetap meraup untung besar 
dari bisnis tembakau. Betul tidak? Bahkan, 
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perusahaan rokok punya sumbangsih 
besar dalam memajukan olah raga Indo-
nesia, melalui dana sponsorship yang kian 
meraksasa itu. Ada juga yang berseloroh 
nakal, “Jangan-jangan nanti selain ada 
peringatan pemerintah, juga ada stempel 
haram dari MUI di bungkus rokok.” Bisa iya, 
bisa juga tidak. 

Bermula dari fatwa MUI yang diter-
bitkan di Padang Panjang, akhir Januari 
lalu, gonjang-ganjing seputar hukum 
merokok mengemuka. MUI mengatakan 
haram, sebut saja, Kyai A dari pesantren 
B menghukumi makruh, Ustadz C dari 
ormas D berpendirian bahwa hukumnya 
bisa berubah-ubah tergantung illat, dan 
seterusnya. Masalah ini sejatinya bukan 
hal baru. Perdebatan pro-kontra hukum 
merokok ini, kalau ditelusuri, pernah ter-
jadi pada abad 10 H. Perdebatan tempo 
dulu itu kini bisa kita nikmati melalui buku 
Kitab Kopi dan Rokok. Buku yang berjudul 
asli Irsyad al-Ikhwan fi Bayan Hukmi Syurb 
al-Qahwah wa al-Dhukhan ini adalah karya 
Syaikh Ihsan Jampes. Mungkin ada yang 
bertanya-tanya, Syaikh Ihsan itu siapa? 

Ulama asli Indonesia ini namanya me-
mang tak sepopuler penulis buku-buku 
nge-pop dan best seller sekarang ini. Kyai 
asal Kediri Jawa Timur ini lahir pada tahun 
1901 dengan nama asli Bakri.  Ayahnya, 
KH. Dahlan, adalah perintis pendirian 
pondok pesantren Jampes tahun 1886. 
Pada masa remaja, ia ber-rihlah ilmiyah 
dari pesantren ke pesantren untuk me-
nimba ilmu. Antara lain: Pesantren Bendo 
Pare Kediri asuhan KH. Khozin, Pesantren 
asuhan KH. Dahlan Semarang, Pesantren 
Punduh di Magelang, dan Pesantren 
Bangkalan Madura asuhan KH. Kholil 
Bangkalan, yang dikenal sebagai gurunya 
para ulama. 

Semasa hidupnya, ia menelorkan 
beberapa karya yang diakui berbagai 
kalangan tentang kedalaman ilmunya, 
terutama Siraj al-Thalibin. Kitab ini mam-
pu menembus pasar international, hin-
ggi kini masih diproduksi oleh penerbit 
besar di Mesir, Mustafa al-Bab al-Halab. 
Karya lainnya yang masih terlacak yaitu 
Tashrih al-Ibarat tentang astronomi dan 
Manahij al-Imdad seputar tasawuf. Selain 
kitab-kitab tersebut masih ada beberapa 
karya yang disinyalir masih belum dite-
mukan. Salah satunya adalah Kitab Kopi 
dan Rokok. 

Karya adaptasi puitik atas Tadzkirah 
al-Ikhwan fi Bayan Hukmi Syurb al-Qahwah 
wa al-Dhukhan ini merupakan goresan 
tangan Syaikh Ihsan yang telah tertim-

bun lebih dari setengah abad di bilik 
pesantren. Baru belakangan ditemukan, 
lalu diterjemahkan seperti di hadapan 
pembaca saat ini. Buku ini adalah satu-sa-
tunya buku di Indonesia, mungkin juga di 
dunia, yang memuat seluk beluk kopi dan 
rokok, mulai dari: sejarah, polemik hukum 
mengkonsumsi, hingga khasiat yang 
dikandung. Fenomenal bukan? Terserah 
Anda bagaimana menyimpulkan. 

Dalam membahas pro-kontra hukum 
rokok, Syaikh Ihsan menyederhanakan 
pembahasan ini dalam dua bahasan. Per-
tama, ulama yang mengharamkan rokok. 
Antara lain: Ibrahim al-Laqqani al-Maliki, 
al-Tharabisyi, al-Muhaqqiq al-Bujairimi, 
dan Hasan al-Syaranbila. Argumentasi 
mereka rata-rata didasarkan atas efek 
samping atau bahaya yang ditimbulkan 
akibat mengkonsumsi rokok. Misalnya, 
merusak kesehatan, melemahkan badan, 
dan juga berimbas pada pemborosan 
(isyraf).   

Kedua, ulama yang menghalalkan 
rokok. Di antaranya: Abd al-Ghani al-Nabi-
lisi, al-Syabramalis, al-Sulthan al-Halab, al-
Barmawi, al-Rusyd, dan Ali al-Ajhury. Me-
reka berdalih bahwa rokok tidak najis, atau 
dapat menghilangkan kesadaran. Bahkan, 
rokok memberikan semangat baru dalam 
menjalani kehidupan. Baginya, tidak 
adanya dalil yang dijadikan dasar untuk 
mengharamkan rokok adalah dalil bahwa 
menghisap dan mengkonsumsi rokok 
hukumnya mubah. Kelompok ini cende-
rung tidak menjeneralisir masalah. Hukum 
mubah ini adalah berlaku bagi orang yang 
tidak terganggu kesehatannya atau hilang 
ingatannya ketika merokok. 

Pada posisi ini, Syaikh Ihsan tidak 
terjebak dalam perdebatan dua kubu. Ia 
malah memberikan jawaban alternatif. 
Ia berpendapat bahwa merokok adalah 
makruh. Meski begitu, hukum makruh 
ini tidak tetap. Bisa berubah jadi wajib, 
jika seandainya seseorang itu tidak atau 
berhenti merokok maka badannya akan 
sakit atau tidak bisa beraktifitas dengan 
baik. Bisa juga berubah jadi haram, bila 
alokasi uang yang digunakan untuk beli 
rokok itu seharusnya digunakan untuk 
menafkahi keluarganya, gara-gara beli 
rokok keluarganya jadi tidak makan.           
(h. 78)

Di sinilah letak kedalaman ilmu dan 
keluwesan cara berfikir Syaikh Ihsan. Da-
lam menentukan hukum suatu masalah, 
ia tidak terjebak pada satu keputusan eks-
trim, tapi memberikan alternatif jawaban 
sesuai dengan konteks yang berkembang. 

Maka tak salah bila pengasuh pesantren 
salaf Lirboyo Kediri KH. Mahrus Ali (alm.) 
pernah mengatakan, “Semenjak Syaikh 
Ihsan wafat sampai kini, belum ada di 
Indonesia, khususnya di Jawa, seorang 
ulama atau kiai yang dapat mengimbangi 
ilmunya. 

Keluwesan dalam menentukan suatu 
hukum, juga tergambar saat kyai yang wa-
fat tahun 1952 ini memfatwakan hukum 
mengkonsumsi kopi. Setelah mengurai-
kan dua pendapat yang berseberangan, 
halal dan haram seperti dalam kasus 
rokok, Syaikh Ihsan memberikan alternatif 
jawaban yang luwes. Ia sependapat de-
ngan Syaikh al-Qadli Ahmad ibn Umar al-
Muzjid. Jika minum kopi dengan niat agar 
kuat beramal dan ber- taqarrub kepada 
Allah, maka minum kopi itu bagian dari 
bentuk taqarrub juga. Jika niat hendak 
mengerjakan yang hukumnya mubah, 
maka mubah pula. Begitu seterusnya. 
Jadi, hukum perantara itu berjalan lurus 
dengan tujuannya. (h. 25)

Meski ditulis setengah abad yang lalu, 
buku ini masih menemukan relevansinya 
di tengah kebingungan orang awam 
menyikapi hukum merokok yang tengah 
diharamkan MUI. Bagi saya, ada sedikit 
celah dalam buku ini. Syaikh Ihsan dalam 
menganalisis kopi dan rokok selalu meng-
gunakan referensi kitab-kitab yang ditulis 
oleh seorang ahli agama. Karya ini akan 
semakin kaya kalau saja penulisnya tidak 
hanya mengutip pendapat-pendapat 
ulama ahli agama, tapi juga pakar-pakar 
ilmu kedokteran yang mengetahui anali-
sis plus minus kopi dan rokok dari sudut 
pandang medis.

Kehadiran buku ini, dalam konteks 
kekinian, adalah bacaan alternatif di te-
ngah buku-buku keagamaan yang cende-
rung menghukumi suatu masalah dengan 
memakai kaca mata kuda. Rata-rata masa-
lah dihukumi dengan satu sudut pandang 
dan satu keputusan hukum, tanpa ada 
alternatif atau pilihan jawaban. Penulis 
tidak habis pikir, ulama yang berkiprah di 
era revolusi fisik dan awal kemerdekaan 
mampu berfikir kontekstual melampaui 
zamannya, sementara di era keterbuka-
an informasi sekarang ini justeru banyak 
ahli agama yang berfikir tekstual. Apa ini 
kemunduran? Wallahu A’lam. []

* Peresensi adalah peneliti pada 
Lembaga Pengembangan Sumber Daya 
Pesantren dan Masyarakat (LPSPM) 
Banten 
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