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SAMBUTAN  

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA 

 

 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحْيمِ 
 

امحلُد هلل اذلي أ ضاَء الوجوَد بنوِر النبوِة والرساةل، والصالة والسالم عىل عبده املصطفى 

س يدان محمد بن عبد هللا، وعىل أ هل ال طهار و َأحصاِبه ال خيار ومن سار عىل مناجههم حىت  

 يوم القيامة. أ ما بعد.

 

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kekuatan dan hidayah-Nya sehingga hasil-hasil Musyawarah 

Nasional X Majelis Ulama Indonesia Tahun 2020 (Munas X MUI Tahun 2020) 

yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta dan secara daring (virtual) pada 10-

12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020 dapat diterbitkan. Sholawat serta 

salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada nabi akhiruzzaman Nabi 

Muhammad SAW yang membawa ajaran yang haq, yakni izzul Islam wal 

muslimin. 

Majelis Ulama Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam PD PRT hasil 

Munas X 2020 sangat menyadari bahwa keberadaannya sebagai ahli waris para 

nabi (waratsatul anbiya) tentunya memiliki amanah yang sangat besar untuk 

melayani umat (khadimul ummah), dan mitra pemerintah (shadiiqul hukumah) 

dalam rangka menjaga umat (himaayatul ummah) untuk penguatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat direalisasikan dengan baik dalam 

ruang lingkup internal dan eksternal jika MUI memiliki landasan organisasi dan 

penataan organisasi yang kuat dan modern.  

Alhamdulillah Munas X MUI Tahun 2020 telah berjalan lancar, tertib, 

dinamis dan demokratis dalam suasana ukhuwah Islamiyah dan penuh 

kekeluargaan dan kasih sayang. Forum permusyawaratan tertinggi MUI tersebut 
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telah membahas dan menyepakati serta memutuskan berbagai materi dan hal. 

Secara lengkap keputusan Munas X MUI Tahun 2020 adalah: 

1. Wawasan Majelis Ulama Indonesia, 

2. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, 

3. Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025, 

4. Fatwa-fatwa Hasil Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia 2020, 

5. Rekomendasi dan Taujihat Jakarta  

6. Pembentukan Tim Formatur  

7. Hasil Rapat Tim Formatur tentang Penetapan Ketua Umum Terpilih, Susunan 

dan Personalia Dewan Pimpinan MUI dan Pimpinan Dewan Pertimbangan 

MUI Masa Khidmat 2020-2025. 

 

Munas X MUI Tahun 2020 tersebut juga menyepakati untuk memberikan 

mandat dan amanat kepada Dewan Pimpinan MUI hasil Munas untuk 

menyempurnakan redaksi, melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan merapikan 

hasil-hasil Munas tanpa mengubah substansi. Atas dasar itu, DP MUI hasil 

Munas telah membentuk Tim Harmonisasi Hasil-Hasil Munas X MUI Tahun 

2020 untuk melaksanakan amanat Munas tersebut. Setelah bekerja dengan 

cermat, hati-hati, dan penuh pertimbangan, Tim di bawah kepemimpinan 

Sekretaris Jenderal DP MUI dapat menyelesaikan tugas tersebut dalam bentuk 

buku Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2020. 

Hasil-hasil Munas X MUI Tahun 2020 ini sebagai landasan hukum 

sekaligus sebagai landasan berpikir (manhajul fikr) dalam mengelola dan 

menjalankan organisasi MUI selama lima tahun ke depan, 2020-2025. Melalui 

penerbitan hasil-hasil Munas ini, DP MUI mendorong agar tata kelola, pelayanan, 

dan pelaksanaan program kerja MUI Provinsi, Kabupaten/Kota dan 

Kecamatan/Distrik mempunyai standar yang sama dengan mengacu kepada hasil 

Munas X MUI 2020 ini. 

Demikian sambutan ini dibuat seiring harapan kami kiranya hasil-hasil 

Munas X MUI 2020 ini menjadi acuan kita bersama dalam ikhtiar mengabdi dan 

berkhidmat untuk kemajuan MUI, kesejahteraan umat, kemasalahatan bangsa dan 

kekokohan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
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berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika yang mendapat ridha Allah SWT.  

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan perlindungan kepada 

seluruh jajaran MUI di semua tingkatan mulai dari pusat sampai daerah dalam 

menunaikan tugasnya sehingga mencapai hasil sebagaimana amanat PD/PRT dan 

keputusan organisasi dan sesuai harapan umat dan bangsa. Aamin ya Robbal 

alamin. 

 

Jakarta, 10 Jumadil Akhir 1442 H. 

                                                                                          22   Februari     2021    M. 

 

 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

 

  Ketua Umum,          Sekretaris Jenderal, 

                    

        

K.H. MIFTAHUL AKHYAR      H. AMIRSYAH TAMBUNAN 
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SURAT KEPUTUSAN 

MUSYAWARAH NASIONAL X 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

-------------------------------------------- 

Nomor:Kep-02/Munas-X/2020  

 

Tentang 

 

PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN WAWASAN, 

PEDOMAN DASAR  DAN PEDOMAN RUMAH TANGGA  

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

 

 

 

 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 

tanggal 10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020 M di Jakarta, setelah: 

MENIMBANG        :    Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah 

Nasional X Majelis Ulama Indonesia Tahun  2020. 

MENGINGAT         : 1.  Al-Quran  

2. Sunnah Rasulullah SAW. 

3. Pancasila. 

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga 

MUI. 

 



8 

 

 

 

MEMPERHATIKAN:  1. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada 

Pembukaan dan Sidang Pleno Musyawarah Nasional X 

Majelis Ulama Indonesia. 

2. Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Musyawarah 

Nasional X Majelis Ulama Indonesia. 

3. Laporan Komisi tentang Perubahan Wawasan, 

Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga Majelis 

Ulama Indonesia pada Sidang Pleno Musyawarah 

Nasional X Majelis Ulama Indonesia. 

4. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia. 

 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT : 

M E M U T U S K A N 

 

MENETAPKAN  :  1. Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga 

Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020 – 2025 

sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan 

ini. 

2. Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia 

mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis 

Ulama Indonesia Pusat untuk menyempurnakan redaksi 

dari keputusan ini. 
 

3. Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia 

mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis 

Ulama Indonesia untuk melaksanakan Wawasan, 

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga. 
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Ditetapkan di   : JAKARTA 

Tanggal  : 11 Rabi’ul Akhir 1442 H 

    26  November  2020   M 

 

MUSYAWARAH NASIONAL X 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

      

PIMPINAN SIDANG PLENO 

      Ketua,      Sekretaris, 

 

 

Dr. K.H. SODIKUN, M.Si  Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A. 
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 ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحْيمِ  
 

WAWASAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 
 

Muqaddimah 

Secara etimologis “ulama” dalam bahasa Arab merupakan 

bentuk jamak dari “alim”, yang berarti orang yang berpengetahuan, 

ilmuan, sarjana, pakar, atau ahli dalam bidang ilmu agama islam. 

Predikat ini tentu saja diberikan kepada seseorang yang benar-benar 

menguasai suatu bidang tertentu dalam kajian-kajian ilmu agama islam. 

Prestasi yang besar ini tidak di peroleh secara mudah, namun diberikan 

kepada seseorang yang telah terbukti menguasai aspek tertentu dalam 

bidang kajian islam. Karena bobot keahliannya ini, maka seseorang 

dapat dipercaya telah memiliki keahlian dan otoritas dalam bidang 

kepakarannya. 

Di Indonesia, khususnya di kalangan muslim, kedudukan ulama ini 

sangat dihormati dan bahkan simbol-simbol kesucian sering dilekatkan 

kepada mereka. Ini disebabkan karena di antara tugas para ulama adalah 

menafsirkan al Qur’an dan al Hadits serta ilmu-ilmu yang berkaitan 

dengannya. Para ulama merupakan orang-orang yang sangat berperan 

terhadap berlangsungnya kehidupan spiritual dan mengukir sejarah 

intelektual dalam masyarakat Islam. 

Karena mengemban amanat yang berat tersebut, maka Allah SWT 

menyatakan bahwa para ulama merupakan hamba-hamba-Nya yang 

takut kepada-Nya. 

 

َا ََيَْشى هللَا ِمْن ِعَبادِ   ِه اْلُعَلَماءُ ِإَّنَّ
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“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya 

hanyalah ulama.” (QS. Fathir[35]:28). 

 Allah SWT telah menjanjikan akan mengangkat derajat mereka 

yang beriman secara utuh kepada-Nya dan memiliki ilmu dalam 

mengimplementasikan keimanannya tersebut. 

ُ ٱيَرَفِع  ُ ِبَا َتعَمُلوَن َخِبري  ٱت وَ لِعلَم َدَرجَ  ٱلَِّذيَن أُوُتواْ ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكم وَ ٱَّللَّ  َّللَّ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al Mujadilah[58]:11). 

 Para ulama juga pulalah yang selalu menyerukan kepada umat 

agar selalu meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah dan tidak 

wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana firman Allah 

SWT : 

 اتِِه َوالَ ََتُْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمْونَ ََيأَي َُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا ات َُّقوا هللاَ َحقَّ تُ قَ 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-

benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati 

melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Ali Imran [3]: 102). 

 Dalam dakwahnya, para ulama juga selalu mengajak umat untuk 

selalu berpegang teguh kepada tali (agama) Allah dan tidak berpecah 

belah dalam menjalankan agama Allah.  

ِإذْ  َعَلْيُكْم  هللِا  نِْعَمَة  َواذُْكُروا  تَ َفرَُّقوا  َوالَ  ًعا  ي ْ َجَِ هللِا  ِِبَْبِل  أَْعَداًء   َواْعَتِصُموا  ُتْم  ُكن ْ
 فَأَلََّف َبْْيَ قُ ُلْوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانً 

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan dan 

janganlah kamu bercerai berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, 
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maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena 

nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.” (QS. Ali Imran [3]: 103). 

 Di samping itu, para ulama dalam menjalankan tugas dakwahnya 

tidak hanya mengajak kepada hal-hal yang baik, namun juga 

berkewajiban untuk mencegah umat dari perilaku-perilaku negatif 

(munkar). 

اْلُمْنَكِر   َعِن  َهْوَن  َويَ ن ْ ِِبْلَمْعُرْوِف  َوََيُْمُرْوَن  اْلَْرْيِ  ِإََل  يَْدُعْوَن  أُمٌَّة  ِمْنُكْم  َوْلَتُكْن 
 َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحْونَ 

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari 

yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali 

Imran [3]: 104) 

 Sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang beriman kepada 

Allah SWT, para ulama saling bahu membahu dalam amar ma’ruf nahyu 

munkar sebagai pengejawantahan dari praktik sholat dan zakat yang 

mereka dirikan berlandaskan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-

Nya. 

ب َ  أَِولَِياُء  بَ ْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  َعِن  ْعض  َواْلُمْؤِمنُ ْوَن  َهْوَن  َويَ ن ْ ِِبْلَمْعُرْوِف  ََيُْمُرْوَن 
َويُِقْيُمْونَ  َسرَيَْْحُُهُم   اْلُمْنَكِر  أُولَِئَك  َوَرُسْوَلُه  هللَا  َويُِطي ُْعوَن  الزََّكاَة  َويُ ْؤتُ ْوَن  الصَّاَلَة 

 هللاُ ِإنَّ هللَا َعزِيْ ٌز َحِكْيمٌ 

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka 

menyuruh (mengerjakan) yang ma‟ruf, mencegah yang munkar, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah 

dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 
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sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At-

taubah [9]: 71) 

 Dakwah yang dilakukan oleh para ulama tersebut pada dasarnya 

adalah dalam rangka mewujudkan umat terbaik yang dihadirkan oleh 

Allah SWT di atas permukaan bumi ini. Hal ini tentunya berbeda dengan 

sikap ahlu al kitab yang kebanyakan dari mereka sering berbuat fasik 

terhadap Allah SWT.   

َهْوَن عَ  ُتْم َخرْيَ أُمَّة  ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ََتُْمُرْوَن ِِبْلَمْعُرْوِف َوتَ ن ْ  ِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمنُ ْونَ ُكن ْ

ُهُم اْلُمْؤِمنُ ْوَن َوَأْكثً رُُهُم اْلَفاِسُقْونَ    ِِبهلِل َوَلْو َءاَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيًا ََلُْم ِمن ْ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 

baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 

mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran [3]: 110) 

 Dan karena itulah maka Allah SWT menegaskan bahwa satu-

satunya jalan yang lurus yang harus ditempuh adalah ash shiraath al 

mustaqiim dan menjadi tugas para ulama untuk terus menerus 

meyakinkan umat agar tetap berdiri tegak pada jalan yang lurus itu dan 

tidak mengikuti jalan-jalan lain yang bisa membawa kepada perpecahan 

dan penyimpangan-penyimpangan yang memalingkan manusia dari 

sikap ketaqwaan yang sesungguhnya. 

َسِبْيِلِه  َعْن  ِبُكْم  فَ تَ َفرََّق  السُُّبَل  تَ تَِّبُعوا  َوالَ  فَاتًِّبُعوُه  ُمْسَتِقْيًما  ِصرَاِطي  َهَذا  َوَأنَّ 
 اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقْونَ ذِلُكْم َوصَّ 

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, 

maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang 

lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. 
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Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.” 

(QS. Al-An’am [6]: 153) 

 Dalam menjalankan tugas membimbing umat ini, Allah SWT 

meminta kepada para ulama untuk meneladani perilaku Baginda 

Muhammad SAW dalam melayani umat dengan mengedepankan sikap 

lemah lembut dan penuh kasih sayang, karena sejatinya tidaklah Nabi 

Muhammad diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyebarkan 

dakwah Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil 

‘âlamîn). 

 َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْْحًَة لِْلَعاَلِمْْيَ 

“Dan tidaklah kami utus engkau (Muhammad) kecuali menjadi rahmat 

bagi sekalian alam” (QS. Al-Anbiya.” [21]: 107) 

Dalam rangka membimbing umat pula, para ulama diminta untuk 

memegang prinsip pertengahan (wasath), dalam artian tidak terlalu 

ekstrim dalam memahami suatu teks lalu menerapkan secara harfiyah 

tanpa mencari pembanding yang lain, namun tidak pula memahaminya 

terlalu bebas tak terbatas sehingga tercerabut/terlepas dari pemahaman 

yang semestinya. 

 وََكذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكْونُ ْوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكْوَن الرَُّسْوُل َعَلْيُكْم 

 َشِهْيًدا 

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat 

yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 

manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 

kamu”. (QS. Al-Baqarah: 143) 

 Dari beberapa dalil-dalil yang dituliskan di atas, dan jika para 

ulama muslim dapat melaksanakannya secara utuh dan konsisten, maka 

mereka layak mendapatkan predikat sebagai sosok yang memang 
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merupakan pewaris perjuangan para Nabi yang semua mereka diutus 

untuk meninggikan kalimatullah di permukaan bumi ini.    

 العلماء ورثة األنبياء 

Ulama adalah ahli waris para nabi, (Hadits Riwayat Imam Ahmad, Abu 

Dawud, dan Ibn Majah) 

 

 

I. Pembukaan (Iftitah) 

 

Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 

1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah 

adalah atas Berkat Rahmat Allah Subahanahu wa Ta’ala  kepada 

bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama Indonesia 

hadir di pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada  

periode kebangkitan kembali (revival of Islamic), setelah selama tiga 

puluh tahun sejak kemerdekaan, energi bangsa Indonesia terserap 

dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di forum 

internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk 

membangun terwujudnya sebuah bangsa yang maju, adil dan Makmur 

serta  berakhlak mulia. 

Para Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris 

tugas-tugas para Nabi (waratsatul anbiya) pembawa risalah Ilahiyah 

dan pelanjut misi   yang diemban oleh Rasulullah Muhammad SAW. 

Mereka terpanggil bersama Zuama dan Cendekiawan Muslim, untuk 

memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan 

kemerdekaan, yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta 

berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan 

pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam 

wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang 

dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi 

kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini, dan 

nanti. 
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Para Ulama, Zuama, dan Cendekiawan Muslim menyadari 

bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi 

pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak mulia. Oleh 

karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan 

cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan sebagai  

prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara 

berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. 

Karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa 

Indonesia, maka  sepatutnya umat Islam memiliki peran dan 

tanggungjawab terbesar bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di 

masa depan. Namun, adalah suatu hal yang tidak boleh dinafikan 

bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam 

berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, 

ekonomi, dan politik. 

Di sisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi 

tantangan global yang sangat berat. Tantangan tersebut antara lain 

berupa ideologi liberalisme, kapitalisme, dan komunisme yang 

berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan sistem 

ekonomi dipaksakan yang berlaku di negeri ini, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan 

moral, serta budaya global yang didominasi oleh Barat dan bercirikan 

pendewaan diri, kebendaan, dan nafsu setan (nafsu syahwatiyah) 

yang potensial melunturkan aspek religiusitas masyarakat, serta 

meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. 

Namun demikian, kemajemukan dan keragaman umat Islam 

dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan 

aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi 

juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di 

kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak 

ke dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan 

dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi 

kelompok yang tidak hanya besar dalam kuantitas tetapi juga unggul 
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dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam 

yang bersifat kolektif  kolegial merupakan kewajiban, sehingga 

adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturrahim merupakan 

suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan 

kebersamaan umat Islam. 

Sejalan dengan dinamika kehidupan kebangsaan pada era 

reformasi dewasa ini, yang ditandai dengan adanya keinginan kuat 

untuk membangun suatu masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, 

makmur,  demokratis dan beradab, maka adalah suatu keharusan bagi 

Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri dan i’tikad 

dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban 

Islam di dunia, khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, 

yang tidak lain adalah masyarakat utama yang berkualitas (khaira 

ummah),  yang menekankan nilai-nilai persamaan (al-musawah), 

keadilan (al-‘adalah), moderat (at-tawasuth), keseimbangan (at-

tawazun), dinamis (at-tathowur), dan demokrasi yang Islami (al-

syura). 

II. Visi dan Misi 

 

A. Visi  

 

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah 

Subhanahu wa Ta’ala  (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) 

menuju masyarakat utama yang berkualitas (khaira ummah) demi 

terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam 

wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam 

(rahmatan lil ‘alamin). 
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B. Misi 

 

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara 

efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan yang baik 

(qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan 

membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk 

aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah. 

2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam 

mengembangkan akhlak mulia (al akhlak al karimah) agar 

terwujud masyarakat utama yang  berkualitas (khaira ummah) 

dalam berbagai aspek kehidupan. 

3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah 

dan ukhuwah basyariyah dalam rangka mewujudkan persatuan 

dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

III. Orientasi dan Peran 

 

A. Orientasi 

 

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi 

perkhidmatan, yaitu : 

 

1. Diniyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 

yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai 

dan ajaran Islam yang sempurna dan paripurna (kaffah). 

 

2. Irsyadiyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 

yang mencerahkan (dakwah wal irsyad), yaitu upaya untuk 

mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan 

amar ma’ruf dan nahyi munkar dalam arti yang seluas-
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luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia 

dimaksudkan dan dirancang untuk selalu berdimensi da’wah. 

 

3. Istijabiyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 

yang berorientasi solutif (istijabiyah), yang senantiasa 

memberikan respons positif terhadap setiap permasalahan 

yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal 

saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi 

al-khairat). 

 

4. Hurriyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 

independen yang bebas dan merdeka (hurriyah) serta tidak 

tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam 

mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan 

pendapat. 

 

5. Ta’awuniyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 

yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk 

kebaikan dan ketakwaan (at ta’awun  ‘ala al birri wa al 

taqwa),   khususnya dalam membela kaum dhu’afa dan 

tertindas untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta 

derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas 

dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam 

(ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwah Islamiyah ini merupakan 

landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk 

mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah 

wathaniyyah) dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan 

(ukhuwwah insaniyah). 
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6. Syuriyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 

yang menekankan prinsip musyawarah (syura) dalam 

mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap 

demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai 

aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

 

7. Tasaamuh 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 

yang mengembangkan sikap toleransi (tasaamuh) dan moderat 

(tawassuth) dalam menghadapi masalah-masalah perbedaan 

pendapat dalam pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam 

(khilafiyah). 

 

8. Qudwah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 

yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan (qudwah), 

melalui  prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk 

kemaslahatan umat. 

 

9. Duwaliyah 

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 

yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia 

(duwaliyah),  yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian 

dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam. 

 

B. Peran 

 

Berdasarkan jati diri ulama sebagai waratsatu al-anbiyaa 

maka Majelis Ulama Indonesia berperan : 
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1. Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (Waratsat al-anbiya) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai penerus risalah ke-

Nabian tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran 

Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan 

sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. MUI 

memperjuangkan perubahan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara agar berjalan sesuai ajaran Islam 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

 

2. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi 

umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai 

lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia 

mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam 

Indonesia yang sangat beragam aliran, paham dan pemikiran 

serta organisasi keagamaannya. 

 

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (Ra’iy wa 

Khaadim al ummah) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat 

(khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam 

memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam 

kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar 

memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak 

langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan.   Berusaha 

selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan 

aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan 

pemerintah. 

 

4. Sebagai Penegak Amar Ma’ruf dan Nahyi Munkar 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan 

amar makruf nahyi munkar, yaitu dengan menegaskan 

kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan 
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dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, 

Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan 

bagi pejuang dakwah (mujahid ad da’wah) yang senantiasa 

berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan 

bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam 

menjadi masyarakat dan bangsa yang terbaik (khairu ummah). 

 

5. Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor gerakan 

pembaruan (tajdid), yaitu gerakan pemurnian (tashfiyah) dan 

dinamisasi (tathwir) pemikiran Islam. 

 

6. Sebagai Pelopor Gerakan Perbaikan Umat (Ishlah al 

Ummah) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan 

umat (ishlah al-ummah) yang meliputi: 

a. Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan 

gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi 

perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis 

Ulama Indonesia dapat menempuh jalan kompromi dan 

persesuaian (al-jam’u wat taufiq)  dan mencari hukum yang 

lebih kuat (tarjih). Dengan demikian diharapkan tetap 

terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan 

umat Islam Indonesia. 

b. Sebagai pelopor perbaikan umat (ishlah al-ummah) dengan 

cara : 

1) membina dan memelihara kehidupan umat (himayat al-

ummah), terutama dalam akidah, Syariah, dan akhlak; 

2) penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (taqwiyat 

al-ummah); 

3) berusaha terus-menerus menyatukan umat (tauhid al 

ummah). 
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7. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (Qiyadat al-

ummah) 

Majelis Ulama Indonesia sebagai elemen bangsa Indonesia 

ikut bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan 

bangsa (Syarâkat al-Mas’uliyyah) terutama dalam hal (1) 

terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama, (2) 

perbaikan akhlaq bangsa dan (3) pemberdayaan umat Islam 

dalam semua segi kehidupan. Majelis Ulama Indonesia perlu 

ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat 

(Qiyadat al-ummah) secara kelembagaan. 

 

IV. Hubungan Majelis Ulama Indonesia dengan Pihak Luar 

 

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama, 

dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat 

Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam 

hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi 

kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki 

eksistensi secara otonom dan menjunjung tinggi semangat 

kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti 

tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak lain di luar dirinya 

dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil 

keputusan atas nama organisasi. 

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di 

kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud 

untuk menjadi organisasi yang membawahi organisasi-organisasi 

kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai 

wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat 

Islam. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah silaturrahim 

ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di 

kalangan umat Islam. 

Namun perlu ditegaskan bahwa kemandirian tidak berarti 

menghalangi Majelis Ulama Indonesia untuk menjalin hubungan dan 
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kerjasama dengan pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-

masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis 

Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan 

kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa dirinya hidup dalam 

tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya 

menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup 

berdampingan dan bekerjasama antar-komponen bangsa untuk 

kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini 

menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi 

semesta alam (rahmatan lil alamin). 

 

V. Penutup (Khatimah) 

 

Wawasan Majelis Ulama Indonesia ini merupakan acuan dan 

rujukan bagi segenap jajaran Majelis Ulama Indonesia dalam 

melangsungkan gerakannya. Pengejawantahan dari pelaksanaan 

wawasan ini memerlukan sikap konsekuen dan konsisten (istiqamah) 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Dasar 

dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia. 

 

Wabillahit-Taufiq Walhidayah 
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PEDOMAN DASAR  

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

 

 

ْيمِ بِ  ح  ِالرَّ ْحمن  الرَّ ِهللاِ  ْسم   

 

MUQADDIMAH 

 

ه ِأ ِ ِهذ  دَةًَِوأَنَاَِربُّك ْمِفَاْعب د ْونِ إ نَّ ةًَِواح  ت ك مِأ مَّ ِمَّ

“Dan sesungguhnya umat-Mu ini adalah umat yang satu dan Aku adalah 

Tuhanmu, maka mengabdilah kepada-Ku.” (QS. Al-Anbiya [21]: 92) 

بَادِ  ْنِع  ِه ِاْلع لََماءِ إ نََّماِيَْخَشىِهللاَِم 

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya 

hanyalah ulama.” (QS. Fathir [35]:28) 

ق وا ْيعًاَِوالَِتَفَرَّ ِهللا َِجم  واِب َحْبل  م   َواْعتَص 

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan dan 

janganlah kamu bercerai berai.”(QS. Ali Imran [3]: 103) 

 العلماءِورثةِاألنبياِء

“Ulama adalah Pewaris Para Nabi” 
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Bahwa ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris 

para nabi (waratsatul anbiya), pelayan umat (khadimul ummah), dan 

penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa 

terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan baik pada masa 

penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam 

kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar 

kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridloi Allah 

SWT. 

Ulama Indonesia menyadari, kemajemukan dan keragaman umat 

Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat 

yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran 

hakiki.Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan 

pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang 

dilandasi semangat persaudaraan (ukhuwah), tolong menolong (ta‟awun) 

dan toleransi (tasamuh). 

Sebagai waratsatul anbiya‟, Ulama Indonesia menyadari, kewajiban 

untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan 

terpuji adalah kewajiban bersama (fardlun jama‟iy). Oleh karena itu, 

kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban 

(ijab al-imamah) dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (khair al-

ummah), yang menekankan nilai-nilai persamaan (al-musawah), keadilan 

(al-„adalah) dan demokrasi (syura). 

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin 

umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan 

mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing 

umat dalam menjalankan ibadat, menuntun umat dalam mengembangkan 

akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (khair 

ummah). 

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dengan senantiasa memohon 

hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh rasa tanggung jawab 

kepada bangsa dan negara dan dengan dilandasi niat beribadah kepada 



27 

 

 

 

Allah SWT, maka musyawarah ke-1 Majelis Ulama Indonesia yang 

berlangsung pada tahun 1395 H/1975 M di Jakarta telah mengesahkan 

berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Rajab 1395 H 

bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M. 

Piagam pendirian tersebut telah dikukuhkan melalui akte notaris 

Nomor: 034, Tanggal 15 April 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00085.60.10.2014. 

Dengan senantiasa mengharap ridla Allah SWT, disusunlah Pedoman 

Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia sebagai 

berikut : 

 

BAB I 

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN 

 

Pasal 1 

Nama, Waktu dan Kedudukan 

(1) Organisasi ini bernama Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI. 

(2) MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1375 H bertepatan dengan tanggal 

26 Juli 1975 M. 

(3) MUI berkedudukan di Ibukota Negara RI. 

BAB II 

ASAS 

 

Pasal 2 

Asas 
 

Organisasi ini berasaskan Islam, berakidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. 
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BAB III 

SIFAT DAN FUNGSI 

Pasal 3 

Sifat 

MUI bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan independen. 

Pasal 4 

Fungsi dan Peran 

MUI berfungsi : 

a. sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan 

muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang 

Islami; 

b. sebagai wadah silaturahim para ulama, zuama dan cendekiawan muslim 

untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang 

ukhuwah Islamiyah; 

c. sebagai wadah untuk menggalang ukhuwah Islamiyah; 

d. sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan antar umat 

beragama, untuk menggalang ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah 

insaniyah; 

e. sebagai pemberi fatwa (mufti) kepada umat Islam, negara dan   

pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta; dan 

f. sebagai penjaga akidah umat dari penyesatan dan pemurtadan.  

 

Pasal 5 

Peran 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadimul 

ummah), dan mitra pemerintah (shadiiqul hukumah) dalam rangka menjaga 

umat (himaayatul ummah) untuk penguatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN USAHA 

Pasal 6 

Tujuan 

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang 

terbaik (khaira ummah), negara yang aman, damai, adil dan makmur 

rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (baldatun thayyibatun wa 

rabbun ghafur). 

Pasal 7 

Usaha 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan 

usaha-usaha: 

a. memberikan nasihat amar ma’ruf nahi munkar, kebijakan 

penyelenggaraan dakwah kepada umat dengan bijak dan santun agar 

terwujud masyarakat yang terbaik yang diridhai oleh Allah SWT; 

b. merumuskan pola hubungan keumatan dan kebangsaan agar terwujud 

ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah dalam 

memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah 

keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah 

dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan; 

d. menjadi mediator dan fasilitator antar ulama dan umara atau antar umara 

dan ulama; 

e. merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan 

terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama 

dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; 

f. menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan 

penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai 

masyarakat terbaik (khaira ummah) yang diridhai Allah SWT (baldatun 

thayyibatun wa rabbun ghafur); 
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g. meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga 

Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program 

bersama untuk kepentingan umat; dan  

h. usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

 

BAB V 

SUSUNAN DAN HUBUNGAN ORGANISASI 

 

Pasal 8 

Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia meliputi : 

a. MUI berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara RI;   

b. MUI Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi; 

c. MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. 

d. MUI Kecamatan/distrik berkedudukan di Ibukota Kecamatan/distrik. 

 

Pasal 9 

Hubungan Organisasi 
 

(1) Hubungan organisasi antara MUI dengan MUI Provinsi, MUI 

Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan/Distrik, bersifat koordinatif, 

aspiratif, dan struktural administratif. 

(2) Hubungan antara MUI dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat 

konsultatif, koordinatif dan kemitraan. 
 

BAB VI 

SUSUNAN PENGURUS 

Pasal 10 

Susunan Pengurus 

Susunan Pengurus MUI Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan 

Kecamatan/Distrik terdiri atas: 

a. Dewan Pertimbangan 

b. Dewan Pimpinan; dan 

c. Pleno, Komisi, dan Badan/Lembaga. 
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BAB VII 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal 11 

Hubungan Kerja 

(1) MUI mengadakan kerjasama dalam kebajikan dan takwa dengan 

pemerintah dan mengadakan dialog serta pertukaran informasi secara 

timbal balik. 

(2) MUI mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, 

zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan bimbingan dan 

tuntunan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, 

serta mengadakan dialog dan pertukaran informasi secara timbal balik. 

(3) Majelis Ulama Indonesia tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi 

politik dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

 

BAB VIII 

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT 

Pasal 12 

Musyawarah dan Rapat-rapat 

(1) MUI menyelenggarakan: 

a. Musyawarah Nasional; 

b. Musyawarah Nasional Luar Biasa; 

c. Musyawarah Kerja Nasional; 

d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi; 

e. Rapat Paripurna; 

f. Rapat Dewan Pertimbangan; 

g. Rapat Pleno Dewan Pimpinan; 

h. Rapat Dewan Pimpinan; 

i. Rapat Koordinasi Bidang; dan 

j. Rapat Komisi/Badan/Lembaga. 
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(2) MUI Daerah menyelenggarakan:  

a. Musyawarah Daerah tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan 

tingkat Kecamatan/Distrik yang diselenggarakan sesuai 

tingkatannya masing-masing. 

b. Musyawarah luar biasa daerah tingkat Provinsi, tingkat 

Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan/Distrik yang 

diselenggarakan sesuai tingkatannya masing-masing. 

c. Musyawarah Kerja Daerah Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan 

tingkat Kecamatan/Distrik yang diselenggarakan sesuai 

tingkatannya masing-masing. 

d. Rapat Koordinasi Antar Daerah Kabupaten/Kota; 

e. Rapat Paripurna; 

f. Rapat Dewan Pertimbangan; 

g. Rapat Pleno Dewan Pimpinan; 

h. Rapat Koordinasi Bidang; dan 

i. Rapat Komisi/Badan/Lembaga. 

 

 

BAB IX 

SUMBER DANA ORGANISASI 

 

Pasal 13 

Sumber Dana 

Sumber dana MUI diperoleh dari: 

a. Bantuan masyarakat dan pemerintah yang halal dan tidak mengikat; dan 

b. Usaha-usaha lain yang sah dan halal; 
 

Pasal 14 

Perubahan dan Pembubaran 

(1) Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis 

Ulama Indonesia dilakukan oleh Musyawarah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia. 

(2) Pembubaran MUI dilakukan oleh sebuah Musyawarah Nasional Luar 

Biasa yang khusus diadakan untuk itu. 
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BAB XI 

PENUTUP 

 

Pasal 15 

Penutup 

(1) Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman Dasar diatur 

dalam Pedoman Rumah Tangga dan peraturan lain yang ditetapkan 

oleh Dewan Pimpinan Majelis Indonesia. 

(2) Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-10 pada 

tanggal 11 Rabi’ul Akhir 1442 H bertepatan dengan tanggal 26 

November 2020  di Jakarta sebagai penyempurnaan Pedoman Dasar 

yang disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-9 MUI pada tanggal 12 

Dzulqa’idah 1436 H bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2015 

sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan 

Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 

Sya’ban 1431 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M di Jakarta, 

sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar yang disahkan 

Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia 22 Jumadil akhir 

1426 H bertepatan dengan 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah 

Nasional ke-6 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 Rabiul Akhir 

1421 H bertepatan dengan 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah 

Nasional Ke-5 Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Shafar 1416 

H bertepatan dengan 24 Juli 1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus 

Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H 

bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 M sebagai pelaksanaan dari 

amanat Musyawarah Nasional III Majelis Ulama Indonesia pada 

tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 

M di Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Dasar yang 

disahkan oleh Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia pada 

tanggal 17 Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di 

Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 16 Rajab 

1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M 
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(3) Pedoman Dasar ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan pada 

Munas X MUI tanggal 11 Rabi’ul Akhir 1442 H bertepatan dengan 

tanggal 26 November 2020 di Jakarta. 
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PEDOMAN RUMAH TANGGA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

 

 

BAB I 

UMUM 

 

Pasal 1 

Kepengurusan 

(1) Pembentukan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dilakukan : 

a. Tingkat Pusat oleh Musyawarah Nasional; 

b. Tingkat Provinsi oleh Musyawarah Daerah Provinsi; 

c. Tingkat Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota; 

dan 

d. Tingkat Kecamatan/Distrik oleh Musyawarah Kecamatan/Distrik. 

(2) Pemilihan Dewan Pimpinan MUI  dilaksanakan melalui formatur. 

(3) Dewan Pimpinan MUI Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 

Kecamatan/Distrik, berhenti karena : 

a. meninggal dunia; 

b. permintaan sendiri; 

c. melanggar prinsip akidah dan akhlak; dan 

d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna atas usulan 

Dewan Pimpinan. 

(4) Pengisian lowongan antar waktu personalia Pimpinan MUI diputuskan 

oleh Rapat Pleno atas usul Dewan Pimpinan MUI, sesuai dengan 

tingkatannya. 

(5) Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota komisi diputuskan 

oleh Rapat Dewan Pimpinan atas usul Komisi/ Badan/ Lembaga. 

(6) Dewan Pimpinan MUI di semua tingkatan harus memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 

a. beragama Islam yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah; 
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b. takwa kepada Allah SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun 

Islam dan mendukung syariat; 

c. warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani; 

d. mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa 

pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam;  

e. menerima Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, 

Program Kerja, Peraturan-Peraturan Organisasi MUI; 

f. menerima eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945; dan 

g. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan keputusan 

pengadilan yang berkekuatan tetap. 

(7) Masa jabatan ketua umum maksimal dua periode kepengurusan kecuali 

dibutuhkan dan dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan DP MUI atau 

Pimpinan MUI setingkat di atasnya. 

 

Pasal 2 

Rangkap Jabatan 
 

(1) Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum tidak 

boleh dijabat dan dirangkap dengan jabatan di pimpinan Eksekutif, 

Legislatif dan Yudikatif serta Pimpinan Partai Politik. 

(2) Pimpinan MUI, Provinsi/Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap 

jabatan dengan Pimpinan MUI di semua tingkatan. 

(3) Rangkap jabatan yang dimaksud adalah Dewan Pimpinan pada semua 

tingkatan. 
 

Pasal 3 

Dewan Pertimbangan 
 

(1) Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia baik Pusat maupun 

Daerah berfungsi: 

a. memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Dewan Pimpinan 

MUI dalam pelaksanaan usaha MUI sesuai dengan tingkatannya 

masing-masing; dan 
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b. membahas isu-isu strategis yang dihadapi umat Islam dan solusinya, 

serta masalah-masalah kebangsaan dan disampaikan langsung 

secara internal ke Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan 

pertimbangan untuk penetapan kebijakan.   

(2) Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia terdiri dari ketua umum 

organisasi/kelembagaan Islam atau yang diberi mandat, unsur ulama, 

zuama dan cendekiawan muslim. 

(3) Susunan Dewan Pertimbangan MUI tingkat Pusat, Provinsi, 

Kabupten/Kota dan Kecamatan/Distrik terdiri atas : 

a. Ketua; 

b. Wakil-Wakil Ketua; 

c. Sekretaris; dan 

d. Wakil-Wakil Sekretaris. 

Pasal 4 

Dewan Pimpinan 

(1) Dewan Pimpinan MUI berfungsi melaksanakan keputusan-keputusan 

Munas, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Daerah, Rapat 

Paripurna dan Keputusan-keputusan MUI lainnya dengan 

memperhatikan pertimbangan dan masukan Dewan Pertimbangan 

MUI. 

(2) Dewan Pimpinan MUI menjalankan tugas dan fungsinya secara 

kolektif kolegial dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan 

tugasnya kepada Munas. 

(3) Dewan Pimpinan MUI berwenang mengukuhkan Susunan Dewan 

Pimpinan  MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi 

berwenang mengukuhkan susunan Dewan Pimpinan MUI 

Kabupaten/Kota dan seterusnya secara berjenjang. 

(4) Dewan Pimpinan bertugas: 

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab organisasi sesuai amanah Munas/Musda 

Provinsi/Musda Kabupaten/Kota, dan Musyawarah 

Kecamatan/Distrik; 
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b. merumuskan kebijakan strategis dan merespons isu-isu aktual baik 

regional, nasional maupun internasional sesuai tingkatannya; 

c. melaporkan kinerja lima tahunan pada Musyawarah Nasional, 

Musyawarah Daerah Provinsi, Musyawarah Daerah 

Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kecamatan/Distrik; 

d. melaporkan kinerja tahunan pada Musyawarah Kerja Nasional, 

Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota, 

dan Musyawarah Kerja Kecamatan/Distrik; dan 

e. menyiapkan bahan-bahan Musyawarah dan Rapat-rapat di 

lingkungan MUI sesuai tingkatannya. 

(5) Susunan Dewan Pimpinan MUI terdiri atas: 

a. Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua; 

b. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; dan 

c. Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara. 

(6) Dewan Pimpinan MUI mengadakan pembagian tugas dalam 

melaksanakan tujuan dan usaha secara kolektif kolegial sebagai 

berikut: 

a. Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan 

Pimpinan MUI secara keseluruhan; 

b. Wakil Ketua Umum membantu dan mewakili Ketua Umum dalam 

menjalankan tugas sehari-hari untuk mengoordinasikan berbagai 

pelaksanaan program kerja; 

c. Ketua-ketua membantu Ketua Umum/Wakil Ketua Umum dan 

mengoordinasikan komisi-komisi sesuai dengan pembidangannya; 

d. Sekretaris Jenderal membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum 

dan para ketua serta memimpin administrasi kesekretariatan MUI; 

e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal; 

f. Bendahara Umum bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 

memimpin dan mengelola administrasi keuangan. 

g. Bendahara-bendahara membantu Bendahara Umum; dan  

h. Bendahara Umum dan para bendahara berkewajiban untuk menggali 

dan mencari potensi sumber dana yang halal, sah dan legal. 

(7) Dewan Pimpinan MUI Daerah berfungsi melaksanakan keputusan-

keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Kerja Daerah, Rapat 
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Koordinasi Daerah, Rapat Paripurna dan Keputusan-keputusan MUI 

lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat dan bimbingan 

Dewan Pertimbangan MUI Daerah. 

(8) Dewan Pimpinan MUI Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara 

kolektif kolegial dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan 

tugasnya kepada Musda. 

(9) Susunan Dewan Pimpinan MUI Daerah terdiri atas: 

a. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua; 

b. Sekretaris Umum dan Sekretaris-Sekretaris; dan 

c. Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara. 
 

Pasal 5 

Pleno 

Pleno MUI merupakan gabungan: 

a. Dewan Pimpinan MUI; dan 

b. Pimpinan Komisi dan Badan/Lembaga. 
 

Pasal 6 

Perangkat Organisasi 

(1) Perangkat organisasi MUI terdiri atas Komisi dan Badan/Lembaga. 

(2) Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan membentuk 

komisi-komisi yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan 

dan menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan 

bidang masing-masing. 

(3) Komisi yang dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari: 

a. Komisi Fatwa; 

b. Komisi Ukhuwah Islamiyah; 

c. Komisi Dakwah; 

d. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; 

e. Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan; 

f. Komisi Hukum dan HAM; 

g. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat; 

h. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga; 

i. Komisi Informasi dan Komunikasi; 

j. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama; 
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k. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional; dan 

l. yang dianggap perlu. 

(4) Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus dan perintisan, 

Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga dan Badan sesuai dengan 

kebutuhan, untuk menjalankan tugas dan fungsi MUI dalam bidang 

tertentu dan diberi kewenangan mengelola organisasi secara otonom. 

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud poin (4) terkait 

organisasi otonom diatur dalam Pedoman Organisasi (PO). 

(6) Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri atas: 

a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan 

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI); 

b. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI); 

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(BASYARNAS MUI); 

d. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 

Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA) MUI; 

e. Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (LDK MUI); 

f. Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Ganas 

Annar MUI); 

g. Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama 

Indonesia (LPBKI MUI); 

h. Lembaga Dana Dakwah Islam (Islamic Dakwah Fund - IDF MUI); 

i. Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI); 

j. Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme Majelis Ulama 

Indonesia (BPET MUI); 

k. Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (DHN MUI); 

l. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI); 

m. Lembaga Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LPB 

MUI); 

n. Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama 

Indonesia (LSBPI MUI); 

o. Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (LK MUI). 
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(7) Dalam rangka penelaahan, pembahasan, dan perumusan masalah 

tertentu serta penggalangan ukhuwah Islamiyah, Dewan Pimpinan 

membentuk forum yang diperlukan. 

(8) Susunan dan personalia Komisi, Badan/Lembaga ditetapkan oleh 

Dewan Pimpinan MUI di setiap tingkatan. 
 

BAB II 

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT 

 

Pasal 7 

Musyawarah Nasional 

(1) Musyawarah Nasional MUI merupakan lembaga permusyawaratan 

tertinggi yang berwenang: 

a. menetapkan Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah 

Tangga; 

b. memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan 

Pertimbangan; dan 

c. menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja. 

(2) Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan 

dihadiri oleh Pimpinan MUI, utusan-utusan MUI Provinsi, serta utusan 

Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam dan Pondok Pesantren. 

(3) Dalam hal terjadi kondisi darurat (Force Majeure) Musyawarah 

Nasional dapat dilaksanakan  melebihi masa khidmah  berdasarkan 

keputusan Dewan Pimpinan MUI. 
 

Pasal 8 

Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi, Kabupaten/Kota  

Dan Kecamatan/Distrik 
 

(1) Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi, (Musda) Kabupaten/Kota dan 

Musyawarah Kecamatan/Distrik adalah lembaga permusyawaratan 

tertinggi sesuai tingkatannya masing-masing yang berwenang memilih 

Dewan Pimpinan MUI, menetapkan kebijakan, dan menyusun Garis 

Besar program kerja Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, 

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk03PspPB65xqdlzkTW_0gSJZoFkX9w:1604308360070&q=Force+Majeure&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwib26WvwuPsAhVLOSsKHa2ZBl0QkeECKAB6BAgtEC4
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sebagai penjabaran dari Garis-Garis Program Kerja ketetapan 

Musyawarah Nasional. 

(2) Musyawarah Daerah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan 

dihadiri oleh Dewan Pimpinan MUI, Dewan Pimpinan MUI Provinsi  

dan utusan dari Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Ormas Islam 

Tingkat Provinsi, Perguruan Tinggi Islam dan Pondok Pesantren. 

(3) Musyawarah (Musda) Kabupaten/Kota diadakan sekali dalam 5 (lima) 

tahun dan dihadiri oleh  Dewan Pimpinan MUI Provinsi, Dewan 

Pimpinan MUI Kabupaten/Kota  dan utusan dari Dewan Pimpinan 

MUI Kecamatan, Ormas Islam Tingkat Kabupaten/Kota dan  Pondok 

Pesantren. 

(4) Musyawarah Kecamatan/Distrik diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun 

dan dihadiri oleh  Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Dewan 

Pimpinan MUI Kecamatan/Distrik serta ormas Islam tingkat 

Desa/Kelurahan/Nagari/Kampung atau unsur keulamaan. 
 

Pasal 9 

Musyawarah Kerja Nasional dan Daerah 

(1) Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI dihadiri oleh Dewan 

Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga 

MUI, Pimpinan MUI Provinsi, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam 

Tingkat Pusat untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program hasil 

Munas dalam bentuk kegiatan kerja, evaluasi terhadap kegiatan kerja 

sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja selanjutnya. 

(2) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Provinsi  dihadiri oleh 

Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi/Badan/ 

Lembaga MUI Provinsi, Pimpinan MUI Kabupaten/Kota, Pimpinan 

Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Provinsi untuk menjabarkan Garis-

Garis Besar Program hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja, 

evaluasi terhadap kegiatan kerja sebelumnya dan menetapkan kegiatan 

kerja selanjutnya. 

(3) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kabupaten/Kota dihadiri 

oleh Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi/Badan/ 

Lembaga MUI Kabupaten/Kota, Pimpinan MUI Kecamatan, Pimpinan 

Organisasi/Lembaga Islam Tingkat Kabupaten/Kota untuk 
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menjabarkan Garis-Garis Besar Program hasil Mukerda dalam bentuk 

kegiatan kerja, evaluasi terhadap kegiatan kerja sebelumnya dan 

menetapkan kegiatan kerja selanjutnya. 

(4) Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Kecamatan dihadiri oleh 

Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi/Badan/ 

Lembaga MUI Kecamatan, Pimpinan Organisasi/Lembaga Islam 

Tingkat Kecamatan untuk menjabarkan Garis-Garis Besar Program 

hasil Mukerda dalam bentuk kegiatan kerja, evaluasi terhadap kegiatan 

kerja sebelumnya dan menetapkan kegiatan kerja selanjutnya. 

(5) Mukernas dan Mukerda Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, 

diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode masa 

khidmat kepengurusan. 

(6) Mukernas dan Mukerda Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dapat 

mengundang instansi atau pribadi yang dipandang perlu. 
 

Pasal 10 

Rapat Koordinasi Daerah 

(1) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) merupakan suatu rapat bersama 

antara unsur-unsur Dewan Pimpinan MUI dan Dewan Pimpinan MUI 

Provinsi serta Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota untuk 

membahas, merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program 

kerja dan kegiatan tertentu di beberapa Provinsi atau Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) wilayah. 

(2) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dilaksanakan untuk membahas 

hal-hal penting dan strategis yang terjadi di 1 (satu) wilayah tertentu. 

(3) Rapat Koordinasi Daerah diselenggarakan satu kali dalam setahun. 

(4) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kabupaten/Kota dapat 

dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Dewan 

Pimpinan MUI Kabupaten/Kota bila dipandang perlu. 
 

Pasal 11 

Rapat Paripurna 

(1) Rapat Paripurna dihadiri oleh pimpinan Dewan Pertimbangan, Dewan 

Pimpinan, dan Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga untuk: 
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a. menyampaikan kegiatan Dewan Pimpinan dan merumuskan 

kebijakan dalam menangani masalah-masalah penting dan strategis 

yang dihadapi; 

b. mengesahkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan 

MUI dan Dewan Pertimbangan; dan 

c. Rapat Paripurna dipimpin oleh Pimpinan Dewan Pertimbangan. 

(2) Rapat Paripurna diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang PAW diatur dalam Pedoman Organisasi 

(PO). 
 

Pasal 12 

Rapat Pleno 

(1) Rapat Pleno dihadiri oleh Dewan Pimpinan, Pimpinan Komisi dan 

Pimpinan Badan/Lembaga untuk: 

a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dewan Pimpinan, kegiatan 

Komisi dan Badan/Lembaga serta menentukan pelaksanaan 

kebijakan yang telah diputuskan oleh Munas dan Mukernas dan 

merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan aktual; 

b. mengesahkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan dan 

anggota Komisi dan Badan/Lembaga; dan 

c. ketentuan Lebih lanjut tentang PAW diatur dalam Peraturan 

Organisasi (PO). 

(2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. 
 

Pasal 13 

Rapat Dewan Pertimbangan 

(1) Rapat Dewan Pertimbangan dihadiri oleh Pimpinan dan seluruh 

anggota Dewan Pertimbangan untuk memberikan pertimbangan 

strategis dan aktual kepada Dewan Pimpinan MUI. 

(2) Rapat Dewan Pertimbangan diadakan sekurang-kurangnya sekali 

dalam 1 (satu) bulan. 

(3) Hasil rapat Dewan Pertimbangan disampaikan secara tertulis kepada 

Dewan Pimpinan MUI. 
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Pasal 14 

Rapat Dewan Pimpinan 

(1) Rapat Dewan Pimpinan dihadiri oleh seluruh Dewan Pimpinan untuk 

membicarakan isu-isu strategis dan aktual serta kegiatan dan hasil kerja 

Komisi dan  Badan/Lembaga. 

(2) Rapat Dewan Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 

sepekan. 
 

Pasal 15 

Rapat Koordinasi Bidang 

(1) Rapat Koordinasi bidang dilakukan untuk mengoordinasikan kegiatan 

Komisi dan Badan/Lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil 

Ketua Umum. 

(2) Rapat Koordinasi bidang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum dan 

dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen bidang, Pimpinan Komisi dan 

Badan/Lembaga sesuai bidang koordinasi Wakil Ketua Umum yang 

bersangkutan. 

(3) Rapat Koordinasi Bidang diadakan sewaktu-waktu bila dipandang 

perlu. 
 

Pasal 16 

Rapat Komisi dan  Badan/Lembaga 

(1) Rapat Komisi dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen Bidang, para 

Pimpinan dan Anggota Komisi untuk membicarakan pelaksanaan 

kegiatan kerja dan isu-isu penting dan strategis sesuai dengan 

bidangnya. 

(2) Rapat Badan/Lembaga dihadiri oleh Ketua dan Wasekjen Bidang, para 

Pimpinan dan Anggota Badan/Lembaga untuk membicarakan 

pelaksanaan kegiatan kerja dan isu-isu penting dan strategis dalam 

bidangnya masing-masing. 

(3) Rapat Komisi, dan Badan/Lembaga diadakan bila diperlukan. 
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BAB III 

MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH DAERAH PROVINSI, 

MUSYAWARAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN  

MUSYAWARAH  KECAMATAN/DISTRIK  LUAR BIASA 

 

Pasal 17 

Musyawarah Nasional Luar Biasa 

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila organisasi 

mengalami keadaan yang sangat genting dan darurat, sehingga 

mengancam kelangsungan hidup organisasi. 

(2) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurang-

kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan 

Dewan Pimpinan MUI Kabupaten/Kota yang ada. 
 

Pasal 18 

Musyawarah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota,  

dan Kecamatan/Distrik 

(1) Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota, 

Kecamatan/Distrik diadakan apabila organisasi mengalami keadaan 

yang sangat genting dan darurat, sehingga mengancam kelangsungan 

hidup organisasi. 

(2) Musyawarah Luar Biasa Provinsi, Kabupaten/Kota, dan 

Kecamatan/Distrik diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 

(dua pertiga) dari jumlah MUI Kabupaten/Kota atau 

Kecamatan/Distrik yang ada. 

(3) Penyelenggara Musyawarah Daerah Luar Biasa dalam tingkatannya 

masing-masing dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI setingkat di 

atasnya. 
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BAB IV 

KUORUM MUSYAWARAH/RAPAT  

DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

Pasal 19 

Kuorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan 

(1) Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah 

jumlah peserta yang seharusnya hadir. 

(2) Rapat-rapat dapat dianggap sah tanpa harus mempertimbangkan 

kuorum kehadiran. 

(3) Untuk melakukan pembubaran, perubahan, Pedoman Dasar dan/atau 

Pedoman Rumah Tangga serta memilih Pengurus MUI, Musyawarah 

itu sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah 

peserta yang seharusnya hadir. 

(4) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. 

 

BAB V 

PERBENDAHARAAN 

 

Pasal 20 

Perbendaharaan 

(1) Seluruh harta kekayaan MUI dimanfaatkan sesuai dengan tujuan MUI 

dan wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan 

serta dilaporkan dalam Munas/Musyawarah Daerah sesuai dengan 

tingkatannya. 

(2) Harta kekayaan MUI sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. 

(3) Apabila MUI bubar, harta kekayaan MUI diserahkan kepada badan 

sosial Islam untuk kepentingan umat Islam. 
 

 

 

 

 



48 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Pasal 21 

Penutup 

(1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini 

ditentukan oleh Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan 

Pimpinan MUI. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Rumah Tangga ini untuk 

wilayah-wilayah khusus akan diatur dalam peraturan tersendiri oleh 

Dewan Pimpinan MUI. 

(3) Pedoman Rumah Tangga ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan 

pada Munas MUI Ke-10 tanggal 11 Rabi’ul Akhir 1442 H bertepatan 

dengan tanggal 26 November 2020  di Jakarta sebagai penyempurnaan 

Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional 

ke-9 MUI pada tanggal 12 Dzulqa’idah 1436 H bertepatan dengan 

tanggal 27 Agustus 2015 sebagai penyempurnaan dari Pedoman 

Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional Ke-8 Majelis 

Ulama Indonesia pada tanggal 15 Sya’ban 1431 H bertepatan dengan 

tanggal 27 Juli 2010 M di Jakarta, sebagai penyempurnaan dari 

Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional ke-7 

Majelis Ulama Indonesia 22 Jumadil akhir 1426 H bertepatan dengan 

28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-6 Majelis Ulama 

Indonesia pada tanggal 24 Rabi’ul Akhir 1421 H bertepatan dengan 26 

Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-5 Majelis Ulama 

Indonesia pada tanggal 25 Shafar 1416 H bertepatan dengan 24 Juli 

1995 M di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia 

tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H bertepatan dengan tanggal 18 Januari 

1986 M sebagai pelaksanaan dari amanat Musyawarah Nasional III 

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 5 Dzulqaidah 1406 H, 

bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta yang merupakan 

perubahan dari Pedoman Rumah Tangga yang disahkan oleh 

Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 

Rajab 1400 H bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980 M di Jakarta dan 
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Musyawarah Nasional I di Jakarta pada tanggal 16 Rajab 1395 

bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M. 
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SURAT KEPUTUSAN 

MUSYAWARAH NASIONAL X 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

--------------------------------------------- 

Nomor: Kep-03/Munas-X/2020  

 

Tentang 

 

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM  

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

MASA KHIDMAT 2020-2025 

 

 

 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 

tanggal 10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020 M di Jakarta, setelah: 

MENIMBANG        : Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah   

Nasional X Majelis Ulama Indonesia Tahun 2020. 

 

MENGINGAT         : 1.  Al-Quran. 

  2.  Sunnah Rasulullah SAW. 

 3.  Pancasila. 

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
 

5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga 

MUI. 

MEMPERHATIKAN:  1. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada 

Pembukaan dan Sidang Pleno Musyawarah Nasional X 

Majelis Ulama Indonesia. 

2. Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Musyawarah 

Nasional X Majelis Ulama Indonesia. 
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3. Laporan Komisi Garis-Garis Besar Program Kerja 

pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional X Majelis 

Ulama Indonesia. 

4. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia. 

 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT : 

M E M U T U S K A N 

 

MENETAPKAN     :   1. Garis-Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia 

Masa Khidmat 2020-2025 sebagaimana tercantum 

pada lampiran Surat Keputusan ini. 

2.  Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia 

mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis 

Ulama Indonesia Pusat untuk menyempurnakan 

redaksi dari keputusan ini. 

3.  Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia 

mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis 

Ulama Indonesia untuk melaksanakan Garis-Garis 

Besar Program Majelis Ulama Indonesia Periode 2020-

2025.  
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Ditetapkan di   : JAKARTA 

Tanggal  : 11 Rabi’ul Akhir 1442 H. 

    26  November  2020   M. 

 

MUSYAWARAH NASIONAL X 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

      

PIMPINAN SIDANG PLENO 

      Ketua,      Sekretaris, 

 

 

Dr. K.H. SODIKUN, M.Si  Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A. 
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GARIS-GARIS BESAR PROGRAM (GBP) 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

MASA KHIDMAT 2020-2025 

 

Bismillahirrahmannirrahim 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di 

dunia. Jumlah warga negara Indonesia yang beragama Islam 

merupakan mayoritas di tanah air. Realitas ini akan menunjukkan 

keterhubungan dan relevansi yang erat antara situasi nasional dan 

lokal di tanah air dengan kondisi umat Islam Indonesia. Apabila 

situasi nasional dan lokal baik maka kondisi umat Islam Indonesia 

secara umum akan baik. Demikian pula sebaliknya.  

2. Atas dasar itu umat Islam Indonesia hendaknya memberikan 

peranan dan partisipasinya yang besar dalam pelaksanaan 

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan jalan 

demikian diharapkan, pertama, aspirasi dan kepentingan serta 

kebutuhan umat Islam dapat dipenuhi dan dicapai dalam 

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kedua, 

kondisi umat Islam akan terbentuk sesuai target dan aspirasi serta 

cita-cita umat Islam. 

3. Peranan dan partisipasi umat Islam Indonesia tersebut antara lain 

dijalankan secara perseorangan warga negara beragama Islam 

sesuai kedudukan dan pekerjaannya masing-masing dan oleh 

berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan keislaman. 

Ruang lingkup peranan dan partisipasi berbagai organisasi 

kemasyarakatan keislaman dalam pembangunan di bidang 
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keagamaan, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan hidup, 

media, dan lain sebagainya. 

4. Salah satu organisasi kemasyarakatan keislaman tersebut adalah 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak berdiri, MUI telah 

melaksanakan berbagai program kerja di berbagai bidang 

kehidupan sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kehidupan umat 

Islam, mewujudkan kesejahteraan umat, dan memperkuat bangsa 

dan negara. Berbagai program kerja tersebut dilaksanakan dengan 

mengaktualisasikan potensi umat Islam, potensi organisasi dan 

lembaga Islam dan potensi-potensi lainnya. Dalam pelaksanaan 

program kerjanya, MUI menjalin kerja sama dengan pemerintah, 

lembaga masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait dengan 

ruang lingkup program kerja tersebut. Hal ini penting dilakukan 

mengingat MUI dan lembaga pemerintah serta lembaga 

masyarakat serta lainnya masing-masing mempunyai kelebihan 

dan kapasitas serta potensi yang saling melengkapi dan mengisi 

satu sama lain. 

5. Program Kerja yang akan ditetapkan oleh Majelis Ulama 

Indonesia untuk periode 2020-2025mengacu dan berpedoman 

kepada tema Musyawarah Nasional (Munas) X MUI Tahun 2020 

“Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, 

Pancasila, serta UUD Negara Republik Indonesia 1945 Secara 

Murni dan Konsekuen”. Tema tersebut dimaksudkan agar MUI 

berperan untuk menentukan dan mentransformasikan Islam yang 

memiliki karakteristik toleran, moderat, proporsional, dan 

berkemajuan dalam rangka membangun Indonesia dan dunia, yang 

terwujud dalam Garis-Garis Besar Program (GBP) Majelis Ulama 

Indonesia. 

6. Garis-Garis Besar Program (GBP) Majelis Ulama Indonesia 

merupakan amanat Musyawarah Nasional X MUI Tahun 2020 

untuk dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat selama satu 

periode kepengurusan, yakni periode 2020-2025. GBP ini 

merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai visi dan misi 

Majelis Ulama Indonesia yang penyusunannya didasarkan pada 
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PD/PRT dan karakteristik organisasi MUI sebagai wadah 

musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, serta 

pengembangan tema Munas X MUI. 

 

II. TUJUAN 
 

Tujuan Garis-Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia 

yaitu meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan 

keagamaan Islam yang menghasilkan manusia dan tatanan 

masyarakat Indonesia yang berahlakul karimah, jujur, adil, dan 

berkemajuan yang diiringi dengan nilai-nilai solidaritas dan toleransi 

serta terus menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 

1945. 

 

III. SASARAN 

 

Sasaran Garis-Garis Besar Program MUI 2020-2025 ialah 

seluruh umat Islam dan organisasi kemasyarakatan Islam Indonesia 

dalam rangka: 

1. Mencegah segala bentuk separatisme, liberalisme, ekstrimisme, 

radikalisme, dan segala bentuk penyimpangan yang 

mengatasnamakan agama. 

2. Mendiseminasikan dan menginternalisasikan ajaran Islam dan 

model Islam Indonesia yang toleran, moderat, dan mengedepankan 

persaudaraan dalam sikap, pemikiran, dan perilaku umat Islam 

Indonesia. 

3. Meningkatkankuantitas dan kualitas sumberdaya manusia menjadi 

penggerak pembangunan umat dan bangsa yang berkualitas tinggi 

dan ber-akhlaqul karimah (berakhlaq mulia) serta berkemampuan 

ekonomi yang kuat. 

4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama di kalangan anak, 

remaja dan pemuda sebagai penerus generasi bangsa yang beriman 

dan bertaqwa, ber-akhlaqul karimah (berakhlak mulia), cerdas, 

terampil, kreatif dan mandiri. 
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5. Meningkatkan kualitas sumberdaya umat melalui pendidikan 

secara memadai, baik melalui pesantren, lembaga pendidikan dan 

lembaga pendidikan formal dalam rangka mencetak kader umat 

Islam Indonesia. 

6. Memelihara kerukunan hidup intern umat Islam, antar umat 

beragama, serta kerukunan antar umat Islam dengan Pemerintah 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

7. Meningkatkan kesadaran, kemandirian, keterampilan, 

profesionalitas di kalangan umat Islam di bidang ekonomi, 

khususnya ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan pada 

umumnya untuk memperkecil kesenjangan kaya-miskin. 

8. Meningkatkan etos kerja yang berbasis akhlakul karimah sebagai 

etika bisnis dalam pengembangan ekonomi syariah dan penguatan 

kelembagaan ekonomi syariah sebagai prasyarat pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. 

 

IV. ORIENTASI PROGRAM 

 

Orientasi program MUI tahun 2020-2025 mengacu pada 

sembilan orientasi perkhidmatan MUI, yang meliputi: 

1. Diniyah (Keagamaan); 

2. Irsyadiyah (Memberi Arahan); 

3. Istijabiyah (Responsif); 

4. Hurriyah (Independen); 

5. Ta’awuniyah (Tolong Menolong); 

6. Syuriah (Permusyawaratan); 

7. Tasamuh (Toleran dan Moderat); 

8. Qudwah/Qiyadiyah (Kepeloporan); dan 

9. Duwaliyah (Mendunia). 

Selain itu, program MUI harus mampu menjabarkan peran 

utama MUI, yaitu: 

1. sebagai ahli waris tugas para nabi (waratsat al-anbiya); 
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2. sebagai pemberi fatwa (Mufti); 

3. sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ra’iy wa Khadim al 

ummah); 

4. sebagai Penegak Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar; 

5. sebagai pelopor gerakan pembaruan (al-tajdid); dan 

6. sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (Ishlah al Ummah); 

 

V. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM 

Secara umum program Majelis Ulama Indonesia dapat 

dibedakan ke dalam tiga kategori: 

A. Program Umum 

Program umum merupakan program untuk jangka waktu lima 

tahun sebagai pedoman perumusan program tahunan dalam 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas)yang akan dilaksanakan oleh 

MUI dan dapat dijadikan acuan bagi penetapan program MUI 

daerah (MUI provinsi dan kabupaten/kota). 

B. Program Prioritas (Unggulan) 

Program Prioritas (Unggulan) merupakan agenda khusus yang 

menjadi fokus MUI dan menjiwai setiap program MUI selama 

lima tahun ke depan. Setiap program yang akan dilaksanakan 

oleh tiap-tiap komisi, badan dan lembaga harus diselaraskan 

dengan tujuan utama program prioritas tersebut. Program 

prioritas dikaitkan dengan program komisi, badan dan lembaga 

yang dijabarkan setiap tahun dalam Rakernas. 

C. Program Rintisan (Pilot Project) 

Program Rintisan merupakan program yang ditentukan 

berdasarkan kepentingan yang harus dilaksanakan dalam jangka 

waktu tertentu dalam satu periode yangpelaksanaannya dapat 

dilakukan dengan membentuk tim pelaksana oleh MUI Pusat 

secara lintas komisi, badan dan lembaga dan lintas jenjang 

kepengurusan. 
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Ketiga kategori program MUI tersebut, baik program umum, 

program prioritas (unggulan), maupun program rintisan (pilot project) 

harus memperhatikan tema Musyawarah Nasional X MUI Tahun 

2020, yakni “Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul 

Islam, Pancasila, serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Secara Murni dan Konsekuen”. 

Berdasarkan tema tersebut maka program diarahkan pada 

penguatan peran MUI di tingkat internasional, nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota dalam melakukan penguatan sumberdaya insani 

melalui pendidikan dan kaderisasi ulama, memprioritaskan perbaikan 

moral/akhlak bangsa, serta peningkatan pemberdayaan ekonomi umat 

Islam, serta mengembangkan Islam Wasathiyah. 

Program yang dirumuskan diusahakan dapat menjawab dan 

memberikan solusi dari setiap permasalahan seputar pokok masalah 

di atas;misalnya peran MUI dalam turut menyelesaikan: (a) konflik di 

berbagai kawasan; (b) penyimpangan moral dalam dunia bisnis, 

hukum, politik, sosial, budaya; dan (c) penyimpangan kesusilaan; (d) 

kebutuhan dakwah di daerah perbatasan, terpencil, minoritas, dan 

dakwah di luar negeri; (e) Persoalan ekonomi yang masih belum 

Islami; (f) Persoalan lanskap perkotaan yang makin jauh dari tradisi 

dan nilai-nilai Islam; dan (g) Persoalan aktual lainnya yang sedang 

dihadapi oleh umat Islam Indonesia. 

A. PROGRAM UMUM 

Program umum disusun oleh Majelis Ulama Indonesia 

berdasarkan ruang lingkup program dari Garis-Garis Besar Program 

MUI baik pusat maupun daerah.Agar program umum dapat terukur, 

maka harus dicantumkan indikator keberhasilan serta alokasi 

sumberdaya yang diperlukan dan target waktu yang dibutuhkan. 

Lingkup program Majelis Ulama Indonesia berorientasi pada 

substansi kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) bidang 

program sebagai berikut: 
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1. Program Bidang Fatwa; 

2. Program Bidang Ukhuwah Islamiyah; 

3. Program Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat; 

4. Program Bidang Pendidikan dan Kaderisasi; 

5. Program Bidang Pemberdayaan Perekonomian Umat; 

6. Program Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

7. Program Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama; 

8. Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan 

Keluarga; 

9. Program Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan; 

10. Program Bidang Komunikasi, Informasi, dan Pemeliharaan 

Dokumentasi; dan 

11. Program Bidang Hubungan Luar Negeri. 

Di samping itu, MUI memiliki program yang dilaksanakan oleh 

badan dan lembaga di lingkungan MUI, yaitu: 

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI);  

2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);  

3. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 

Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA MUI);  

4. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(BASYARNAS MUI);  

5. Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (Ganas 

Annar MUI); 

6. Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama 

Indonesia (LPBKI MUI); 

7. Lembaga Dana Dakwah Islam Majelis Ulama Indonesia (Islamic 

Dakwah Fund - IDF MUI); 

8. Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (LDK MUI); 

9. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP 

MUI); 

10. Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (DHN MUI); 

11. Lembaga Wakaf MUI Majelis Ulama Indonesia (LW MUI); 
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12. TV MUI; 

13. Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia (Pinbas 

MUI); 

14. Pusat Dakwah dan Pendidikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama 

Indonesia (PDPAB MUI);  

15. Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme Majelis 

Ulama Indonesia MUI (BPET MUI); dan 

16. Lembaga Pembinaan Seni Budaya dan Peradaban Islam (LPSB-

PI MUI). 
 

Lingkup Program Majelis Ulama Indonesia pada 11 (sebelas) 

bidang dan 16 (enam belas) badan dan lembaga tersebut di atas 

kemudian diterjemahkan berdasarkan pembidangan yang akan 

dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja MUI tahun 

2020-2025. 

1. Program Bidang Fatwa 

a. Mengembangkan kegiatan ilmu syariah di kalangan ulama 

mengenai berbagai masalah umat Islam sesuai dengan 

kebutuhan dalam rangka memberikan bimbingan dan pedoman 

hukum bagi umat Islam. 

b. Memasyarakatkan hasil kajian-kajian ulama Islam dan 

memberikan masukan kepada instansi pemerintah, lembaga 

swasta atau perorangan yang membutuhkan. 

c. Membahas masalah-masalah strategis keumatan. 

d. Membahas, merumuskan dan menetapkan fatwa terkait dengan 

masalah keagamaan kontemporer. 

e. Sosialisasi hasil fatwa MUI melalui media cetak dan elektronik. 

f. Meningkatkan kedudukan dan peranan komisi fatwa menuju 

kesatuan fatwa sebagai forum ilmiah di antara ulama dengan 

menyelenggarakan pertemuan secara berkala dan sistematis. 

g. Mengusahakan agar setiap fatwa MUI baik pada tingkat pusat 

maupun daerah menjadi hukum positif. 
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2. Program Bidang Ukhuwah Islamiyah 

a. Komunikasi dan sinergi Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam 

(PTI) dan Pondok Pesantren dalam rangka memperkokoh 

ukhuwah Islamiyah. 

b. Komunikasi dan sinergi Ormas Pemuda Islam untuk 

membangun persatuan dan kesatuan serta sinergi dalam 

harakah Islamiyah. 

c. Menyamakan pendapat tentang Satu Waktu, dengan 

melaksanakan Semiloka Waktu Makkah (MMT). 

d. Penguatan Ukhuwah Regional dengan melakukan Muhibah 

Ukhuwah ASEAN. 

e. Mendorong adanya Pusat Kegiatan Islam/Islamic Center di 

setiap provinsi hingga kabupaten/kota dan menjadikan Islamic 

Centre sebagai Pusat Dakwah, Ukhuwah dan Tamaddun Islam. 

f. Koordinasi Program Ukhuwah Lintas Sektoral. 

g. Pengembangan budaya baca dan literasi. 

3. Program Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 

a. Melakukan dakwah Islamiyah untuk memperkuat aqidah umat 

Islam dan membentenginya dari upaya pemurtadan, ajaran 

komunisme, liberalisme, sekularisme, dan ajaran-ajaran lain 

yang bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam. 

b. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di 

daerah khusus, daerah terpencil dan daerah perbatasan. 

c. Memperluas eskalasi kegiatan dakwah Islam Washatiyah baik 

nasional maupun internasional. 

d. Melakukan pengkajian tentang metode, materi, subjek dan 

media dakwah sesuai perkembangan zaman. 

e. Memelopori dan mengkoordinasikan kegiatan pelatihan/ 

pendidikan kader dakwah bagi kalangan dai milenial. 

f. Melakukan peningkatan kompetensi keilmuan keislaman dan 

kebangsaan bagi para dai/daiyah. 
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g. Melakukan dakwah pemberdayaan untuk meningkatkan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari 

upaya pendangkalan akidah. 

h. Melanjutkan dan mewujudkan penyusunan peta dakwah dari 

pusat sampai daerah. 

i. Penulisan Insiklopedia Ulama Indonesia 

4. Program Bidang Pendidikan dan Kaderisasi 

a. Menyelenggarakan Program Doktor Pendidikan Kader Ulama 

MUI. 

b. Melaksanakan Program Diklat Pendidikan Kader Ulama Non 

Gelar. 

c. Menggelar Pelatihan Operasionalisasi Teknologi Digital Dalam 

Kegiatan Kependidikan Di Indonesia. 

d. Menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun Evaluasi 

Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah Di 

Indonesia. 

e. Melaksanakan Workshop Nasional Membangun Generasi 

Bangsa Yang Beradab Dan Religius Menuju Indonesia Maju. 

f. Menggelar Program Pesantren Ramadhan Bagi Remaja Ormas 

Islam Di Indonesia. 

g. Menyelenggarakan Rakornas Komisi Pendidikan Dan 

Kaderisasi MUI. 

h. Menyelenggarakan Program S1 dan S2 Pendidikan Kader 

Ulama MUI. 

i. Mendorong menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama pada 

Ma’had Aly di Pondok Pesantren. 

 

5. Program Bidang Perekonomian Ekonomi Umat 

a. Penyelenggaraan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 dalam rangka 

konsolidasi dan koordinasi untuk pengembangan ekonomi 

umat. 

b. Dakwah Ekonomi Umat untuk membangun pemahaman dan 

pencerahan terkait ikhtiar kehidupan dibidang ekonomi, yang 
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merupakan gerakan ekonomi umat Islam sebagai solusi 

kemajuan umat dan membangun jaringan, sinergi, persatuan 

dan kemandirian ekonomi umat. 

c. Penyempurnaan Buku KUBAZ. 

6. Program Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 

a. Meningkatkan penelitian dan pengkajian hukum mengenai 

berbagai aspek kehidupan atau topik untuk selanjutnya 

disampaikan kepada lembaga negara/pemerintah dan komponen 

bangsa/masyarakat sebagai masukan dalam pembentukan atau 

penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

ada serta menjadi pedoman dan tuntutan bagi umat Islam. 

b. Mengembangkan kajian-kajian hukum Islam di berbagai bidang 

kehidupan sebagai masukan dan bahan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam dan 

pengembangan hukum Islam di tanah air. 

c. Mencermati rancangan peraturan perundang-undangan yang 

akan dibentuk yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam 

dan bangsa, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, 

serta menyusun pandangan dan sikap MUI mengenai rancangan 

peraturan perundang-undangan tersebut serta 

memperjuangkannya untuk masuk ke dalam materi/isi peraturan 

perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut dengan 

melakukan komunikasi dan tukar pikiran dengan lembaga 

legislatif dan lembaga eksekutif. 

d. Memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap peraturan 

perundang-undangan, termasuk UU, yang sesuai dengan ajaran 

Islam dan aspirasi umat Islam dan bangsa untuk tetap berlaku 

apabila UU atau peraturan tersebut dilakukan pengujian 

konstitusionalitas peraturan (judicial review) di Mahkamah 

Konstitusi atau di Mahkamah Agung, dan sebaliknya 

melakukan atau menjadi pihak terkait yang ikut melakukan 

pengujian konstitusionalitas peraturan (judicial review) untuk 

membatalkan keberlakuan UU atau peraturan lainnya apabila 
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regulasi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, kepentingan 

umat Islam dan bangsa di Mahkamah Konstitusi atau 

Mahkamah Agung. 

e. Meningkatkan peran dan partisipasi MUI dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah agar isi 

regulasi tersebut memuat nilai-nilai ajaran Islam dan 

mendukung terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan 

umat dan bangsa. 

f. Mendorong peningkatan peran MUI dalam penyusunan konsep, 

kebijakan dan regulasi serta praktik penyelesaian sengketa 

ekonomi syariah melalui Basyarnas MUI atau pengadilan  

agama. 

g. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian mengenai hak 

asasi manusia dan mengembangkan konsep hak asasi manusia 

dalam perspektif ajaran Islam. 

h. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan situasi hak 

asasi manusia di tanah air serta menyusun pandangan dan sikap 

MUI terhadap peristiwa atau situasi yang berkaitan dengan hak 

asasi manusia. 

i. Melakukan berbagai ikhtiar dalam rangka meningkatkan 

kualitas kebijakan, regulasi, dan praktik penerapan hak asasi 

manusia di tanah air. 

j. Menyelenggarakan berbagai kegiatan mudzakarah, seminar, 

diskusi, dan sejenisnya mengenai berbagai isu-isu hukum dan 

hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan hukum Islam 

maupun hukum positif dan menyampaikan hasilnya ke berbagai 

pihak yang terkait sebagai sumbangsih MUI untuk 

penyempurnaan sistem hukum nasional. 

k. Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga hukum dan hak 

asasi manusia dan lembaga penegak hukum dan hak asasi 

manusia. 

l. Menjalin kerja sama dengan lembaga konsultasi dan bantuan 

hukum dalam ikhtiar membela dan memperjuangkan hak-hak 

umat Islam atau lembaga Islam. 
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7. Program Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama 

a. Meningkatkan kepekaan dan sikap proaktif terhadap masalah-

masalah yang terjadi antar umat beragama khususnya 

menyangkut  umat Islam yang timbul akibat perselisihan dan 

pertentangan antar pemeluk agama yang dapat mengganggu 

kerukunan antarumat beragama. 

b. Menupayakan terwujudnya pemahaman yang sama tentang 

toleransi antar umat beragama terutama dikalangan 

pemuka/pemimpin umat beragama dan pemerintah. 

c. Mengikuti perkembangan penyusunan RUU yang berpotensi 

menimbulkan pertentangan antar umat beragama, dan berupaya 

memantau pelaksanaannya secara konsisten. 

d. Meningkatkan kerjasama dan konsultasi dengan Majelis-

Majelis Agama dan Pemerintah dalam masalah kerukunan. 

e. Melakukan studi yang seksama dan kontinyu tentang kehidupan 

antar umat beragama, terutama yang berpotensi terjadi dan 

sedang terjadi konflik. 

f. Mendorong terbentuknya Forum Kerukunan Antar Umat 

Bergama (FKUB) Tingkat Nasional sebagai wadah kerjasama 

dan konsultasi FKUB Wilayah dan pemerintah dalam masalah 

kerukunan. 

g. Bekerjasama dengan lembaga keagamaan regional dan 

internasional. 

8. Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan 

Keluarga 

a. Memberikan kontribusi pemikiran tentang ajaran Islam 

mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan, 

remaja dan keluarga, serta memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang dihadapi. 

b. Meningkatkan kerjasama dengan badan/ormas/instansi terkait 

dalam upaya pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga. 

c. Memberikan pelayanan terkait masalah perempuan, remaja dan 

keluarga. 
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d. Membuat Program Penguatan Kelembagaan Komisi Perempuan 

Remaja dan Keluarga [pemetaan (mapping) potensi dan 

penguatan jejaring]. 

e. Silaturahim Akbar dalam rangka konsolidasi dan koordinasi 

organisasi untuk memperkuat perempuan dalam aspek 

pendidikan, hukum, ekonomi, budaya, politik, dan sosial. 

9. Program Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan 

a. Melakukan kajian dan penelitian terhadap berbagai aliran, 

kepercayaan dan pemikiran yang berkembang dalam Islam 

yang diduga sesat dan memberikan penjelasan yang benar dan 

memadai dalam melindungi umat dari aliran, kepercayaan dan 

pemikiran yang sesat itu. 

b. Melakukan pengkajian terhadap penyebaran konten aliran, 

kepercayaan dan pemikiran dalam Islam yang diduga sesat 

melalui media massa, media elektronik dan media sosial. 

c. Mengadakan kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, 

FGD atau lainnya, untuk membahas masalah-masalah aktual 

terkait persoalan akidah, khususnya isu, peristiwa dan kejadian 

yang perlu ditangani oleh Komisi Pengkajian, Penelitian dan 

Pengembangan MUI. 

d. Sosialisasi hasil-hasil kajian dan penelitian melalui jurnal, 

media massa (cetak, elektronik dan media sosial). 

e. Sosialiasi pedoman penanganan, pengawasan dan pembinaan 

dan standard operating procedure (SOP) pengkajian dan 

penelitian aliran dan pemikiran sesat sebagai modul pelatihan 

penelitian aliran keagamaan yang diselengbgarakan Komisi 

Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI se-Indonesia 

serta pihak lain yang membutuhkan peningkatan kapasitas 

penelitian aliran keagamaan. 

f. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop penelitian 

keagamaan. 

g. Publikasi hasil pengkajian dan penelitian berupa ensiklopedi 

aliran sesat dan diduga sesat di Indonesia untuk internal MUI. 
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10. Program Bidang Komunikasi, Informasi dan Pemeliharaan 

Dokumentasi 

a. Mengembangkan media informasi dan komunikasi MUI Pusat,  

Provinsi,  dan Kab/Kota secara konvergen dan sinergis,  dengan 

memaksimalkan multiplatform (cyber, penyiaran, dan cetak),  

meng-update dinamika teknologi informasi dan komunikasi, 

agar peran MUI sebagai khadimul ummah wa shadiiqul 

hukuumah, yang berparadigma Islam wasathiyah, makin 

produktif dan efektif. 

b. Melakukan pembenahan berkelanjutan jaringan dan tata kelola 

informasi dan komunikasi MUI se-Indonesia, dengan 

memaksimalkan daya dukung kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi, serta memperkuat kompetensi sumber daya 

manusia pendukung.  

c. Mendorong produksi konten media yang mencerdaskan, 

berakhlak, dan mensejahterakan, baik konten tulisan, video, 

audio, visual, dan sebagainya dengan memperkuat kolaborasi 

berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan, mulai penulis, 

jurnalis, influencer, youtuber, penerbit, media massa, sampai 

kementerian agar konten media, baik media pers, media sosial, 

jurnal ilmiah, maupun perbukuan, semakin bermanfaat dan 

sehat, sebagaimana dipandu Fatwa MUI tentang Pedoman 

Muamalah di Media Sosial dan fatwa lain terkait.  

d. Memastikan penegakan dan perbaikan regulasi dan kode etik di 

bidang informasi dan komunikasi dengan mengembangkan 

kemitraan (partnership)dengan berbagai pemangku kepentingan 

(stake holders),  baik regulator,  otoritas media massa (Dewan 

Pers,  KPI,  Kominfo), industri media massa,  dan pihak lainnya 

secara dinamis, termasuk mendialogkan norma dalam fatwa-

fatwa MUI yang terkait infokom sebagai bahan pembenahan 

regulasi dan kode etik bidang infokom.  
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e. Mengoptimalkan modernisasi kepustakaan MUI Pusat dan 

daerah sebagai pusat informasi, dokumentasi dan sumber riset, 

dengan menyesuaikan kemajuan teknologi digital. 

11. Program Bidang Hubungan Luar Negeri 

a. Meningkatkan peranan MUI dalam kerjasama internasional 

khususnya dalam berbagai event yang berkaitan dengan 

kehidupan beragama. 

b. Meningkatkan kepekaan dan sikap tanggap terhadap 

permasalahan negara Islam, dengan berbagai kajian terhadap 

isu terkini seperti multaqa ulama dan cendekiawan Muslim, 

konferensi internasional, dan lain-lain. 

c. Meningkatkan hubungan antarnegara Islam dannegara dengan 

penduduk Islam yang besar,antara lain dengan kunjungan 

muhibahmemperkenalkan wajah MUI dalam mempertahankan 

washatiyatul Islam dan memperkenalkan buku Panduan Wisata 

Halal ke mancanegara. 

d. Melanjutkan program pembangunan rumah sakit Indonesia 

Hebron di Palestina dan melakukan monitoring proses 

pembangunan rumah sakit tersebut.  

Program badan dan lembaga di MUI masa khidmat 2020-2025 

disusun dan dirumuskan sesuai kekhasan dan dinamika masalah, 

tantangan, dan ruang lingkup lembaga dan badan tersebut meliputi: 

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) 

a. Peningkatan promosi dan edukasi halal seperti kegiatan webinar 

bertema halal, Direct Marketing Sertifikasi Halal, olimpiade 

halal, customized sosialisasi sertifikasi halal berbasis bisnis 

proses perusahaan, dan lain-lain. 

b. Peningkatan pelayanan terhadap pelaku usaha sebagai 

keterikatan dengan sertifikasi halal MUI, seperti kegiatan 

customer gathering, diskusi teleconference, customer service 

hotline, dan survei kepuasan pelanggan. 
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c. Peningkatan pelayanan serrtifikasi baik dari proses maupun 

sumber daya seperti program evaluasi proses sertifikasi halal, 

program evaluasi kemampuan SDM dalam melakukan 

pemeriksaan, program evaluasi sistem pendukung proses 

pemeriksaan dan pengujian. 

d. Pengelolaan inventarisasi aset-aset yang dimiliki lembaga. 

e. Pengembangan hubungan lembaga terhadap pemangku 

kepentingan (stakeholder) proses sertifikasi halal dalam negeri. 

f. Peningkatan citra lembaga terkait isu halal di Indonesia, seperti 

kegaitan pemantapan target, prosedur dan tahapan proses 

sertifikasi halal, program standarisasi, evaluasi dan monitoring 

terhadap kantor cabang baik dalam maupun luar negeri, 

program pengembangan sistem kantor cabang, program 

klarifikasi isu strategis, program kerjasama fasilitasi. FGD, 

webinar, workshop standarisasi yang terkait sertifikasi halal 

serta mengadakan media gathering. 

2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) 

a. Penyusunan dan atau penyempurnaan fatwa DSN MUI. 

b. Penyusunan pedoman implementasi (PI) fatwa DSN MUI. 

c. Penyusunan naskah akademik untuk fatwa DSN MUI. 

d. Upgrading Dewan Pengawas Syariah. 

e. Melaksanakan sosialisasi fatwa DSN MUI. 

f. Melakukan edukasi tentang muamalah maliyah dan 

pengawasan syariah melalui pelatihan-pelatihan dan 

pengembangan situs DSN MUI dan DSN MUI Institute. 

g. Melakukan literasi tentang muamalah maliyah, penelitian dari 

lembaga perguruan tinggi dan pengembangan kualitas modul 

pelatihan pengawas syariah. 

h. Peningkatan pelayanan-pelayanan di DSN MUI. 
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3. Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya 

Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA MUI) 

a. Kajian-kajian tentang eco-masjid agar masjid dapat memiliki 

ketahanan dalam aspek air, pangan dan energi yang 

diformulasikan dalam sisi kelembagaan, program, dan 

bangunan masjid. 

b. Edukasi dan sosialisasi kepada DKM  terkait pengelolaan 

masjid yang mandiri dan berkelanjutan pada aspek idarah 

(manajemen), imarah (kegiatan memakmurkan), dan riayah 

(pemeliharaan dan pengadaan fasilitas). 

c. Sinergisitas kegiatan dai dan fungsi masjid dalam memberikan 

pencerahan kepada masyarakat akan urgensi terjaganya 

kelestarian gambut bagi terjaganya kesinambungan kehidupan 

semua makhluk di sekitar kawasan gambut. 

d. Evaluasi penerapan 3 (tiga) aspek pokok dalam program eco-

masjid yang meliputi aspek idarah (manajemen), imarah 

(kegiatan memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan 

pengadaan fasilitas). 

e. Melaksanakan berbagai kegiatan dan TOT baik formal maupun 

informal tentang Buku Perlindungan Hutan dalam Perspektif 

Islam dan Kumpulan Khutbah Jum’at Perlindungan Hutan. 

4. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(Basyarnas MUI) 

a. Konsolidasi organisasi dengan penyegaran dan pembentukan 

pengurus perwakilan Basyarnas serta melakukan updating 

arbiter Basyarnas. 

b. Sosialisasi tiada henti tentang fungsi dan eksistensi Basyarnas 

(termasuk penerbitan dan penyebaran buku saku tentang 

Basyarnas). 

c. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait,  antara lain dengan  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi Dan 
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Keuangan Syariah (KNEKS) dan Mahkamah Agung RI dalam 

rangka pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia. 

5. Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia 

(Ganas Annar MUI) 

a. Melakukan konsolidasi dan koordinasi secara massif, sistematis 

dan berkesinambungan antara Ganas Annar MUI Pusat dengan 

Ganas Annar MUI Provinsi yang sudah terbentuk di 30 provinsi 

dan 4 MUI provinsi yang belum terbentuk Ganas Annar. 

b. Pembentukan kelembagaan dan kepengurusan Ganas Annar 

MUI di MUI provinsi yang belum terbentuk serta pembentukan 

kelembagaan dan kepengurusan Ganas Annar MUI di tingkat 

kabupaten/kota. 

c. Memberikan pemahaman dan penyadaran mengenai narkoba 

dan bahayanya melalui pendidikan informal, formal, dan 

nonformal dan pendampingan kepada korban/pengguna 

narkoba melalui bimbingan keagamaan. 

d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan 

masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) yang 

bergerak di bidang pencegahan bahaya narkoba dan rehabilitasi 

korban  penyalahguna narkoba/pengguna narkoba, seperti 

Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Kementerian 

Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan 

kementerian/lembaga pemerintah lainnya, lembaga pusat 

rehabilitasi, rumah sakit, asosiasi/lembaga konselor, 

asosiasi/lembaga psikologi, asosiasi/lembaga dokter kesehatan 

jiwa, dan lain-lain. 

e. Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga internasional 

yang memiliki program, kajian dan berfokus pada bahaya 

narkobaseperti lembaga PBB UNODC, perguruan tinggi seperti 

USIM Malaysia, lain-lain. 
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f. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba 

melalui berbagai media baik media elektronik dan media sosial, 

seperti talkshow di TV MUI dll. 

g. Memberikan Layanan Konseling Terpadu bagi keluarga dan 

korban penyalahguna narkoba dengan pendekatan dan 

bimbingan ajaran Islam, medis, psikologi, konseling keluarga 

dan lainnya dengan membuka Pusat Layanan Konseling 

Terpadu MUI di beberapa Ganas Annar MUI provinsi. 

h. Mendirikan Pusat Rehabilitasi Terpadu bagi korban 

penyalahguna narkoba/pengguna narkoba di tingkat pusat 

dengan menerapkan pendekatan dan bimbingan ajaran Islam, 

medis, psikologi, dan konseling keluarga serta lainnya. 

i. Membentuk Relawan Anti Narkoba di tingkat pusat, provinsi 

dan kabupaten/kota. 

j. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan Relawan Anti Narkoba. 

k. Menerbitkan dan menyebarluaskan bahan/materi publikasi 

bahaya narkoba dalam bentuk tulisan di media elektronik, 

penerbitan buku elektronik (e-book) dan khutbah Jum’at, dan 

lain-lain. 

6. Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis 

Ulama Indonesia (LPBKI MUI) 

a. Pelaksanaan pentashihan buku dan konten ke-Islaman, dengan 

pengembangan standarisasi tashih, pola/metode pentashihan, 

sertifikasi pentashih, anugerah buku, dan kemitraan penulis 

muslim. 

b. Pelaksanaan penerbitan dan perwakafan, dengan 

mengembangkan pola penyelenggaraan, penerbitan mushaf Al-

Qur'an dan pustaka wakaf lainnya, dan kerja sama kemitraan. 

c. Pengelolaan perpustakaan MUI, dengan pengadaan buku 

pustaka, penyusunan sinopsis buku, digitalisasi bahan pustaka, 

dan pelayanan penggunaan buku pustaka. 
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d. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan, dengan forum 

diskusi/seminar, pertemuan silaturahim bimbingan, pelatihan 

aplikasi, partisipasi expo buku, penyediaan bahan informasi dan  

website. 

e. Manajemen dan pelayanan program, dengan rapat kerja, 

penyediaan dana sarana, dan kerja sama kelembagaan internal 

dan eksternal. 

7. Lembaga Dana Dakwah Islam (Islamic Dakwah Fund - IDF 

MUI) 

a. Program Ekonomi Umat, dalam rangka kemandirian umat dan 

mendorong percepatan swasembada daging nasional dan 

peningkatan angka kecukupann protein serta menularkan 

semangat kewirausahaan bagi komunitas pesantren. 

b. Program Peduli Pendidikan, hal ini untuk memberikan layanan 

pendidikan yang nyaman baik sarana prasarana sekolah maupun 

kepedulian terhadap siswa dan mahasiswa berprestasi. 

c. Program Dakwah, dalam rangka penguatan nilai-nilai 

keagamaan dan kebangsaan bagi masyarakat perbatasan. 

d. Program Literasi Keuangan Syariah, untuk meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam 

penggunaan produk dan jasa keuangan syariah. 

e. Program Bencana Alam, dalam rangka membantu dan 

memberikan rasa aman pada korban bencana alam dengan 

melakukan Recovery Paska Bencana. 

8. Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (LDK 

MUI) 

a. Melakukan penangkalan terhadap upaya-upaya pemurtadan dan 

pendangkalan aqidah umat Islam. 

b. Membentuk timdan melakukan investigasi terhadap dugaan 

terjadinya upaya-upaya permurtadan dan pendangkalan aqidah 

umat Islam. 
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c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan seminar 

Kristologi. 

d. Menyelengarakan diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang 

mengkaji dan menjaring masukan terkait pemurtadan dan 

antisipasinya/solusinya. 

e. Menyusun dan menerbitkan buku mengenai antisipasi 

pemurtadan. 

f. Memfasilitasi dan mendukung pembentukan KDK Provinsi dan 

Kota/Kab guna memudahkan koordinasi dan memudahkan 

jangkauan pemantauan pemurtadan, penistaan dan penyesatan. 

g. Pembinaan para mualaf secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

h. Memberikan bimbingan dan penyadaran (istitabah) terhadap 

orang yang murtad dan murtadat (rehabilitasi, pendampingan 

dan advokasi korban). 

i. Membuat kanal media, penguatan syiar Islam melalui media. 

j. Penyusunan pemetaan praktek pemurtadan di seluruh 

Indonesia. 

k. Penyusunan pemetaan praktik penisataan agama di seluruh 

Indonesia. 

l. Penyusunan pemetaan praktek penyesatan di seluruh Indonesia. 

m. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan peraturan perundang-

undangan mengenai penyebaran agama, pendirian dan 

operasional rumah ibadah serta menyampaikan informasi 

kepada lembaga yang berwenang apabila terjadi pelanggaran 

terhadap peraturan tersebut. 

n. Melakukan konsolidasi organisasi dalam bentuk musyawarah 

rutin KDK pusat dengan KDK provinsi dan kabupaten/kota). 

9. Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP 

MUI) 

a. Melaksanakan asesmen Penyelia Halal. 

b. Menyelenggarakan asesmen Auditor Halal. 

c. Menyelenggarakan asesmen Pengawas Syariah. 
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d. Menambah Skema Sertifikasi Juru Sembelih Halal. 

e. Menambah Skema Sertifikasi Pengawas Syariah Pasar Modal 

Syariah 

f. Menambah Skema Sertifikasi Pengawas Syariah Koperasi 

g. Mencetak Master Asesor Kompetensi. 

10. Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI) 

a. Kegiatan dan aktivitas Lembaga Wakaf, Zakat, Infaq dan 

Shadaqah (WAZIS) sebagai penopang penting dalam 

pembiayaan kegiatan dakwah dan pembinaan umat, seperti 

membangun Menara MUI, take overriba (kerjasama BMT), 

permodalan syariah, wakaf investment, e-wakaf. 

b. Perluasan dan penguatan ekonomi syariah dengan melakukan 

pelatihan-pelatihan, seperti Pelatihan Penggerak Wakaf dan 

sertifikasi. 

c. Membangun kerjasama kemitraan seperti dengan Komisi 

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, membentuk 

simpul-simpul Penggerak Wakaf di seluruh kota dan kabupaten 

bermitra dengan Sahabat Wakaf Indonesia, Bank Muamalat, 

asuransi syariah, dan lain-lain. 

11. TV MUI 

a. Menyelenggarakan program siaran rutin. 

b. Melakukan revitalisasi manajemen TV MUI untuk optimalisasi 

dan peningkatan kinerja manajemen. 

c. Melakukan perencanaan dan pengembangan sumber 

pendapatan TV MUI dengan melakukan re-positioning TV 

MUI dan membuat program acara sesuai target audiens TV 

MUI dan pasar pengiklanan. 

d. Membuat produksi program baru seperti, halal story, patuah 

bijak, dakwah milenial, saudagar muslim, fatwa update, kajian 

kitab, bisnis syariah, aku mualaf, dan lain-lain. 
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12. Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia 

(Pinbas MUI) 

a. Mengembangkan usaha-usaha produktif yang menerapkan 

sistem syariah dan bersifat rintisan. 

b. Membangun dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan 

berbagai lembaga pemerintah, perusahaan swasta dan 

pemerintah, dan lembaga bisnis lainnya dalam rangka 

memperlancar dan mengoptimalkan proses dan hasil usaha-

usaha produktif yang menerapkan sistem syariah dan bersifat 

rintisan. 

c. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai perusahaan 

pemerintah dan swasta dalam pembiayaan atau pendanaan 

secara syariah dalam pendirian dan operasional usaha produktif 

yang menerapkan sistem syariah dan bersifat rintisan. 

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam berbagai 

aspek bisnis kepada para pelaku usaha UMKM berbasis 

syariah. 

e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Penyelia 

Pendamping Halal. 

f. Melaksanakan Program Prodombas, breeding domba dan 

kambing di beberapa daerah. 

13. Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (DHN MUI) 

a. Menyelenggarakan pengkajian dan menyusun kebijakan dan 

pemikiran mengenai isu-isu mengenai halal, termasuk 

mengenai peraturan perundang-undangan mengenai halal 

beserta penerapannya serta menyampaikan saran, masukan dan 

usulan perbaikan/penyempurnaan regulasi dan penerapannya 

kepada lembaga pemerintah dan masyarakat yang terkait 

dengan halal. 

b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga 

terkait dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di 
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bidang halal, termasuuk dalam pelaksanaan pemeriksaan 

kehalalan produk, penetapan kehalalan produk, dan sertifikasi 

auditor halal. 

c. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi mengenai halal 

kepada lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat. 

d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mereka/pihak-

pihak yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang halal. 

e. Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga 

masyarakat yang terkait bidang halal negara-negara sahabat. 

14. Pusat Dakwah dan Pendidikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama 

Indonesia (PD-PAB MUI) 

a. Menyelenggarakan mudzakarah, seminar, diskusi, dan 

sejenisnya serta pengkajian mengenai akhlak untuk selanjutnya 

disampaikan kepada pemerintah dan komponen 

bangsa/masyarakat sebagai sikap/masukan MUI dalam ikhtiar 

memperbaiki akhlak bangsa, baik dalam bentuk kebijakan 

maupun regulasi. 

b. Menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi mengenai 

akhlaqul karimah (akhlak mulia) kepada aparat penyelenggara 

negara dan masyarakat. 

c. Melakukan pemantauan terhadap akhlak bangsa serta menyusun 

pandangan dan sikap MUI terhadap situasi dan kondisi bangsa 

dari perspektif akhlak. 

d. Menjalin kerja sama dengan lembaga negara, lembaga 

pemerintah dan komponen masyarakat serta komponen bangsa 

lainnya dalam bidang perbaikan akhlak bangsa.  

 

15. Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme Majelis 

Ulama Indonesia (BPET MUI) 

a. Menyelenggarakan pengkajian, mudzakarah, seminar, diskusi 

dan sejenisnya mengenai terorisme untuk selanjutnya 

disampaikan kepada pemerintah dan komponen 
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bangsa/masyarakat sebagai sikap/masukan MUI dalam 

pembuatan/penyempurnaan kebijaksanaan dan peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

b. Menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi paham ajaran 

Islam moderat kepada aparat penyelenggara negara, aparat 

penegak hukum dan masyarakat. 

c. Melakukan pemantauan terhadap dinamika penanggulangan 

terorisme di tanah air serta menyusun pandangan dan sikap 

MUI terhadap peristiwa atau situasi yang berkaitan dengan 

penanggulangan terorisme. 

d. Mendorong penegakan hukum oleh aparat penegak hukum 

dalam penanggulangan terorisme secara berkeadilan, beradab, 

bermartabat, transparan, porfesional, dan sesuai hukum. 

16. Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama 

Indonesia (LSBPI MUI) 

a. Menumbuhkan budaya literasi Seni Islami di tengah umat. 

b. Mengedukasi anak muda muslim mencipta karya seni Islami 

berkualitas. 

c. Mengupayakan hadirnya film Islami yang berwibawa. 

d. Merumuskan Strategi Kebudayaan Umat. 

e. Mengapresiasi karya seni dan pelaku seni Islami. 

f. Menampilkan karya seni budaya Islami. 

g. Memprakarsai laboratorium riset seni dan budaya Islami. 

h. Memperluas wawasan dan kerjasama dengan lembaga nasional 

dan atau internasional. 

i. Konsolidasi elemen seni dan budaya Islam se-Indonesia. 

j. Menguatkan dan mengokohkan kelembagaan Komisi 

Pembinaan Seni Budaya Islam. 
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B. PROGRAM UNGGULAN 

 

Program unggulan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan 

selama 5 (lima) tahun ke depan meliputi: 

1. Penyelenggaraan pelatihan 500 dai/daiyah untuk selanjutnya 

dikirim ke daerah perbatasan, daerah terdepan dan daerah terluar 

untuk berdakwah di kalangan umat Islam. 

2. Penyelenggaraan kaderisasi 5.000 ulama secara nasional, baik di 

tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

3. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta jaminan produk 

halal untuk mendukung peningkatan peran dan sumbangsih 

ekonomi syariah dalam perekonomian nasional, pemerataan di 

masyarakat, dan kesejahteraan umat Islam. 

4. Optimalisasi penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

di lingkungan DP MUI. 

Rincian kegiatan dalam program unggulan dapat diperluas sesuai 

kebutuhan yang akan dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah 

Kerja Nasional MUI. 

 

C. PROGRAM RINTISAN  
 

Program rintisan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan selama 

5 (lima) tahun ke depan meliputi: 

1. Pembentukan kepengurusan perwakilan MUI di 10 negara sahabat 

dalam rangka mengoptimalkan potensi umat Islam Indonesia di 

luar negeri serta memperkuat hubungan baik dan kerja sama antara 

umat Islam Indonesia dengan umat Islam di negara-negara sahabat. 

2. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di 10 DP 

MUI Provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi dan 

pelayanan organisasi MUI kepada umat dan masyarakat. 

3. Pendirian sebuah Pusat Rehabilitasi Narkoba di tingkat pusat dan 

pendirian 10 Konseling Layanan Terpadu Bagi Korban 

Penyalaguna Narkoba di 10 MUI Provinsi. 
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4. Peningkatan peran dan partisipasi Dewan Halal Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DHN MUI) dalam pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan di bidang halal dan kemajuan berbagai aspek 

mengenai halal di tanah air dan dunia internasional. 

Rincian kegiatan program rintisan dapat diperluas sesuai kebutuhan 

yang akan ditetapkan dan diputuskan pada Musyawarah Kerja 

Nasional MUI. 

D. PELAKSANAAN PROGRAM 
 

1. Dalam implementasi program akan dibahas dan ditetapkan setiap 

tahun dalam Musyawarah Kerja Nasional MUI. Program komisi, 

badan dan lembaga hendaknya mencakup: (a) jenis kegiatan; (b) 

tujuan, target & sasaran; (c) rincian kegiatan; (d) pelaksana 

kegiatan;(e) jadwal; dan (f) sumber dana. 

2. Pelaksanaan program kerja dapat dilakukan dengan bekerjasama 

dengan institusi atau lembaga lain, baik Pemerintah maupun non 

Pemerintah, seperti (a)  Islamic Development Bank (IDB); (b) bank 

syariah; (c) Baitul Maal wat-Tamwil (BMT); (d) kementerian; (e) 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD); (f) Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nasional 

(BAZNAS) dan Badan Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Daerah 

(BAZDA); (g) koperasi syariah; dan (h) Pengusaha 

Nasional/Daerah. 

3. Memaksimalkan program lanjutan yang sudah menjadi program 

rutin (baik bulanan dan tahunan), seperti seminar bulanan ekonomi 

syariah, halal expo, success syariah Metro, Global Halal Summit. 

4. Pelaksanaan program dioptimalkan dalam rangka memperkuat 

konsep Islam Indonesia yang unggul, toleran, dan berkemajuan. 
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VI. PENUTUP 
 

1. Demikian Garis-Garis Besar Program (GBP) Majelis Ulama 

Indonesia Masa Khidmat 2020-2025 untuk dijadikan sebagai 

pedoman penyusunan program kerja dan kegiatan yang akan 

ditetapkan melalui Musyawarah Kerja Nasional dan kebijakan 

organisasi.  

2. GBP MUI Masa Khidmat 2020-2025 ini disusun dengan 

memperhatikan aspek kesinambungan dari GBP MUI periode 

sebelumnyadan aspirasi masyarakat serta memperhatikan potensi, 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki MUI, serta peluang dan 

tantangan yang ada. Dengan demikian diharapkan program-

program MUI merupakan program yang terukur dandapat 

dilaksanakan sehingga membawa kemaslahatan, kemajuan, dan 

kesejahteraan umat dan bangsa serta menjadi bukti akan manfaat 

kehadiran dan eksistensi organisasi MUI.  

3. GBP MUI Masa Khidmat 2020-2025 ini berfungsi sebagai acuan 

dalam penyusunan program Majelis Ulama Indonesia baik di 

tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. 

Pelaksanaan program sesuai GBP MUI Masa Khidmat 2020-2025 

ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan MUI selama 5 tahun 

ke depan (2020-2025) dalam berkhidmah kepada umat dan bangsa.  
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SURAT KEPUTUSAN 

MUSYAWARAH NASIONAL X 

MAJELIS ULAMA INDONESIA   

------------------------------------------------------ 

Nomor: Kep-04/Munas-X/2020 

 

Tentang 

 

MASALAH FIKIH KONTEMPORER 

(MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH) 

 

 

Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) X yang diselenggarakan di 

Jakarta pada pada tanggal 10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, 

setelah:  

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial 

budaya, politik dan kemasyarakatan, banyak 

masalah kontemporer yang terkait dengan 

masalah fikih kontemporer, baik yang terkait 

dengan masalah ibadah, mu’amalah, sosial 

budaya, serta perkembangan ilmu 

pengetahuan muncul dan dihadapi oleh umat 

Islam dan bangsa Indonesia; 

b. bahwa terhadap masalah tersebut 

membutuhkan jawaban hukum Islam dari 

para Majelis Ulama Indonesia melalui forum 

Musyawarah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia; 

c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana 

huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah 

Keputusan Musyawarah Nasional Majelis 



83 

 

 

 

Ulama Indonesia untuk dijadikan pedoman. 

MENGINGAT : 1. dalil-dalil yang menjadi landasan dalam 

penetapan hukum yang terkait dengan 

masalah sebagaimana terlampir dalam 

keputusan, baikal-Qur’an, hadis, ijma, qiyas, 

dan dalil-dalil lain yang muktabar; 

2. berbagai pertimbangan akademik dan 

timbangan maslahah- mafsadah yang 

disampaikan sebagaimana terlampir dalam 

keputusan. 

 

MEMPERHATIKAN : 1. Pidato Presiden RI dalam acara Pembukaan 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama 

Indonesia; 

2. Pidato Ketua Umum MUI dalam acara 

Pembukaan Musyawarah Nasional X Majelis 

Ulama Indonesia; 

3. Pidato Iftitah Ketua Panitia Pelaksana (OC) 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama 

Indonesia dalam acara Pembukaan 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama 

Indonesia; 

4. Penjelasan Ketua Tim Materi Musyawarah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) X; 

5. Laporan Hasil Sidang Komisi Bidang Fatwa 

yang dibacakan saat sidang Pleno 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama 

Indonesia; 

6. Pendapat dan masukan yang berkembang 

dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional X 

Majelis Ulama Indonesia. 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan:  

1. Hasil Sidang Komisi Bidang Fatwa tentang Masalah Fikih Kontemporer 

(Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah) yang meliputi; 

a. Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin. 

b. Pemakaian Masker Bagi Orang Yang Sedang Ihram. 

c. Pendaftaran Haji Saat Usia Dini. 

d. Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang dan Pembiayaan. 

e. Penundaan Pendaftaran Haji Bagi Yang Sudah Mampu. 

2. Menjadikan fatwa-fatwa hasil Musyawarah Nasional X Majelis Ulama 

Indonesia yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam 

kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian. 

3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Musyawarah ini 

kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman. 

4. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian 

hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan 

sebagaimana mestinya. 

 Ditetapkan di  : Jakarta 

 Pada tanggal   :  11 Rabi’ul Akhir1442 H. 

                        26  November   2020  M. 

 

 

PIMPINAN SIDANG PLENO 

 

Ketua,                                                       Sekretaris, 

 

  

 

 

Dr. KH. SODIKUN, M.Si.  Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA. 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 001 /MUNAS X/MUI/XI/2020 

Tentang 

PENGGUNAAN HUMAN DIPLOID CELL UNTUK  

BAHAN PRODUKSI OBAT DAN VAKSIN 

 

 

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 

10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah : 

Menimbang : a. Bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan karena itu, 

segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya 

tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau 

dibolehkan untuk dilakukan, sedang yang menghambat 

terwujudnya  tujuan di atas dilarang; 

b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Islam 

mensyariatkan pemeliharaan kesehatan, baik dengan 

cara kuratif melalui pengobatan saat sakit ataupun 

preventif melalui vaksin; akan tetapi saat ini seiring 
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dengan perkembangan ilmu pengetahuan banyak obat 

dan vaksin yang beredar di pasaran berasal dari bahan 

yang beraneka ragam dan belum diketahui 

kehalalannya; 

c. bahwa saat ini sel tubuh manusia khususnya human 

diploid cell banyak digunakan sebagai bahan baku, 

bahan tambahan, dan/atau bahan penolong produksi 

obat dan vaksin  yang karenanya menimbulkan 

pertanyaan dari masyarakat tentang hukum 

penggunaannya; 

d. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang Penggunaan Human Diploid 

Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin, sebagai 

pedoman. 

Mengingat :    1. Firman Allah subhanahu wa ta’ala antara lain: 

a. Ayat tentang kemuliaan manusia: 

َناُهم م ِ 
ْ
َبْحِر َوَرَزق

ْ
ِ َوال

َبر 
ْ
َناُهْم ِفي ال

ْ
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمل رَّ

َ
ْد ك

َ
ق
َ
َن َول

 
ا
ْفِضيل

َ
ْقَنا ت

َ
ل
َ
ْن خ مَّ ِ

ِثيٍر م 
َ
ى ك

َ
َناُهْم َعل

ْ
ل ضَّ

َ
َباِت َوف ِ

ي 
َّ
 الط

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-

anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan 

di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-

baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 

telah Kami ciptakan. (QS. Al-Isra’ [17]: 70) 

b. Ayat yang menerangkan bahwa sejatinya anggota 

tubuh manusia adalah milik Allah subhanahu wa 

ta’ala: 

 
ا َ
ل
َ
ِ َمن ِفى  أ

َّ
َم  ٱِإنَّ ّلِِل  ٱِت َوَمن ِفى َو  لسَّ

َ ْ
 ۗ   ْرِض ل

Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua 

yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. 

(QS. Yunus [10]: 66)  
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c. Ayat yang menerangkan bahwa kesembuhan pada 

hakekatnya ialah dari Allah subhanahu wa ta’ala : 

ِفيِن 
ْ
ُهَو َيش

َ
ا َمِرْضُت ف

َ
 َوِإذ

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang 

menyembuhkan aku. (QS. Al-Syu’ara [26]: 80) 

d. Ayat yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri 

dalam kebinasaan, antara lain: 

ِة ...
َ
ك
ُ
ْهل ى التَّ

َ
ْم ِإل

ُ
ْيِديك

َ
ُقوا ِبأ

ْ
ل
ُ
 ت

َ
 ... َول

… dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 

sendiri ke dalam kebinasaan… (QS. Al-Baqarah 

[2]: 195) 

e. Ayat tentang perintah untuk mengkonsumsi yang 

halal:  

  
ْ
ِبُعوا

َّ
ت
َ
ت  
َ
َول  

ا
با ِ
ي 
َ
ط  

ا
ل
َ
َحل ْرِض 

َ
ال ِفي  ا  ِممَّ  

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك اُس  النَّ َها  يُّ

َ
أ َيا 

ِبيٌن   ْم َعُدوٌّ مُّ
ُ
ك
َ
ُه ل اِن ِإنَّ

َ
ْيط َواِت الشَّ

ُ
ط

ُ
 خ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168) 

f. Ayat tentang perintah dan keutamaan saling tolong-

menolong: 

بِ 
ْ
ى ال

َ
وا َعل

ُ
َعاَون

َ
ُعْدَواِن َوت

ْ
ِم َوال

ْ
ث ِ
ْ

ى اْل
َ
وا َعل

ُ
َعاَون

َ
 ت

َ
ْقَوى َول ِ َوالتَّ

 ر 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. (QS. Al-Mâidah [5]:2) 

وَ  ُفِسِهْم 
ْ
ن
َ
أ ى 

َ
َعل

َ
حَّ َوُيْؤِثُرون

ُ
ش ُيوَق  َوَمْن   

ٌ
َصاَصة

َ
خ ِبِهْم  اَن 

َ
ك ْو 

َ
ل

ْفِلُحوَن  
ُ ْ
ِئَك ُهُم اْل

َ
ول
ُ
أ
َ
ْفِسِه ف

َ
 ن
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Dan mereka mengutamakan (orang-orang 

Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun 

mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang 

dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah 

orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Hasyr [49]: 

9) 

ا  اَس َجِميعا ْحَيا النَّ
َ
َما أ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ْحَياَها ف

َ
 َوَمْن أ

Barang siapa memelihara kehidupan seorang 

manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara 

kehidupan semua manusia. (QS. Al-Maidah [5]: 

32) 

 ُ
َّ

َوَّللا  ِ
َّ

َّللا َمْرَضاِت  اَء 
َ
اْبِتغ ْفَسُه 

َ
ن ِري 

ْ
َيش َمْن  اِس  النَّ َوِمَن 

ِعَباِد 
ْ
 ِبال

ٌ
 َرُءوف

Dan di antara manusia ada orang yang 

mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan 

Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-

hamba-Nya. (QS. Al-Baqarah [2]:207) 

g. Ayat yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang 

halal pasti baik dan yang haram pasti buruk: 

 )ال 
َ
َباِئث

َ
خ
ْ
ْيِهُم ال

َ
ُم َعل ِ

َباِت َوُيَحر  ِ
ي 
َّ
ُهُم الط

َ
 (157عراف: َوُيِحلُّ ل

Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang 

baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang 

buruk. (QS. Al-A’raf [7]: 157) 

h. Ayat yang menjelaskan bahwa dalam kondisi 

kedaruratan dibolehkan mengkonsumsi yang 

haram, antara lain: 
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َحرَّ  َما  ِبِه  ِإنَّ ِهلَّ 
ُ
أ َوَما  ِخنِزيِر 

ْ
ال ْحَم 

َ
َول َم  َوالدَّ  

َ
ْيَتة

َ ْ
اْل ُم 

ُ
ْيك

َ
َعل َم 

 َ
 

ْيِه ِإنَّ َّللا
َ
َم َعل

ْ
ِإث ل 

َ
 َعاٍد ف

َ
ْيَر َباٍغ َول

َ
رَّ غ

ُ
َمِن اْضط

َ
ِ ف

 
ْيِر َّللا

َ
ِلغ

ِحيٌم   ُفوٌر رَّ
َ
 غ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang 

(ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 

Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa 

(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya 

dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada 

dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-

Baqarah [2]:173) 

ْيِه 
َ
ْم ِإل

ُ
ِرْرت

ُ
 َما اْضط

َّ
ْم ِإل

ُ
ْيك

َ
َم َعل ا َحرَّ م مَّ

ُ
ك
َ
َل ل صَّ

َ
ْد ف

َ
 َوق

Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada 

kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali 

apa yang terpaksa kamu memakannya (QS. Al-

An’am [6]: 199) 

2. Hadis Nabi Shallallahu ‘AlaihiwaSallam antara lain: 

a. Hadis Nabi Shallallahu‘Alaihiwa Sallam tentang 

segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang 

perintah untuk berobat dengan yang halal: 

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى َّللا

َّ
ِ َصل

ِبي  ُ َعْنُه َعْن النَّ
َّ

َي َّللا  َرض ِ
َ
ِبي ُهَرْيَرة

َ
َعْن أ

َزَل  
ْ
ن
َ
 أ

َّ
ُ َداءا ِإل

َّ
َزَل َّللا

ْ
ن
َ
اَل َما أ

َ
ُه ِشَفاءا ق

َ
 ل

 Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam.: Sesungguhnya Allah tidak 

menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan 

(pula) obatnya. (Indonesia. Al-Bukhari) 
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َ
َعل  ُ

َّ
ى َّللا

َّ
َصل  ِ

َّ
َرُسوَل َّللا نَّ 

َ
أ ِريٍك 

َ
ش ْبِن   

َ
َساَمة

ُ
أ َم َعْن 

َّ
َوَسل ْيِه 

ُه 
َ
ل َوَضَع   

َّ
ِإل َداءا  َيَضْع  ْم 

َ
ل َوَجلَّ  َعزَّ   َ

َّ
َّللا ِإنَّ 

َ
ف َداَوْوا 

َ
"ت اَل: 

َ
ق

َهَرُم" 
ْ
ْيَر َداٍء َواِحٍد: ال

َ
 َدَواءا غ

 Dari Usamah bin Syarik sesungguhnya Rasulullah 

Shalla Allahu Alaihi Wa Sallam. Bersabda: 

Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit 

kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu 

penyakit yaitu tua renta. (Indonesia. Abu Dawud, 

Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)  

َم: 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
َعل  ُ

َّ
ى َّللا

َّ
ِ َصل

َّ
اَل َرُسوُل َّللا

َ
اَل: ق

َ
ْرَداِء ق ِبي الدَّ

َ
َعْن أ

  
َ

َتَداَوْوا َول
َ
ِ َداٍء َدَواءا ف

ل 
ُ
َواَء َوَجَعَل ِلك اَء َوالدَّ َزَل الدَّ

ْ
ن
َ
َ أ

َّ
"ِإنَّ َّللا

َداَوْوا ِبَحَراٍم" )رو 
َ
 اه أبو داود(ت

 Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah 

Shallallahu ‘AlaihiwaSallam bersabda: 

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit 

dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan 

janganlah berobat dengan yang haram”. 

(Indonesia. Abu Dawud) 

 ول هللا عن دواء الخبيث )أبو داود( نهى رس

b. Hadis Nabi Shallallahu ‘AlaihiwaSallam tentang 

larangan menyakiti orang yang sudah meninggal:  

ْيِه  
َ
َعل هللُا  ى 

َّ
َصل  ِ

َّ
َّللا َرُسوُل  اَل 

َ
ق ْت: 

َ
ال
َ
ق  ،

َ
ة

َ
َعاِئش َعْن 

)ر  ا.  َحيًّ ْسِرِه 
َ
ك
َ
ك ِت  ِ

ي 
َ
اْل ِم 

ْ
َعظ ْسُر 

َ
َم:ك

َّ
أبو َوَسل و  أحمد  واه 

 داود وابن ماجه( 
Merusak tulang seseorang yang telah meninggal 

seperti merusak tulang seseorang yang masih 

hidup.” (Indonesia. Abud Dawud, dan Ibn Majah). 
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c. Hadis Nabi Shallallahu ‘AlaihiwaSallam tentang 

pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu 

‘AlaihiwaSallam. 

ْيِه  
َ
َعل هللُا  ى 

َّ
َصل  ِ

َّ
َّللا َرُسوَل  نَّ 

َ
»أ ِإْسَحاَق،  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعْن 

ى َحْبِل 
َ
ِبيِب ْبِن َيَساٍف، َو )موت( َيْوَم َبْدٍر َعل

َ
َم َردَّ َيَد خ

َّ
َوَسل

 
َ
َعاِتِق، ف

ْ
ْم ُيَر ِمْنَها ال

َ
ل
َ
َم، ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِ َصل

َّ
َها َرُسوُل َّللا َردَّ

«. )رواه ابن أبي شيبة(  ٍ
 
ط

َ
ُل خ

ْ
 ِمث

َّ
 ِإل

Dari Muhammad bin Ishaq sesungguhnya 

Rasulullah Shalla Allahu AlaihiWaSallam. 

Mengembalikan tangan Khabib bin Yusaf yang 

putus di hari perang Badar, kemudian 

RasulullahShalla Allahu AlaihiWaSallam 

mengembalikannya sehingga tidak terlihat (bekas 

luka) kecuali seperti garis. (Indonesia. Ibn Abi 

Syaibah) 

ْعَماِن،  النُّ ْبَن   
َ
َتاَدة

َ
ق نَّ 

َ
»أ  ،

َ
َتاَدة

َ
ق ْبِن  ُعَمَر  ْبِن  َعاِصِم  َعْن 

ْت عَ 
َ
ط

َ
ى َسق

َّ
ِ َصل

َّ
َرُسوُل َّللا َها  َردَّ

َ
ف ُحٍد 

ُ
أ َيْوَم  َوْجَنِتِه  ى 

َ
َعل ْيُنُه 

ُهَما َحدَّ
َ
ْيِه َوأ

َ
ْحَسَن َعْين

َ
ْت أ

َ
ان
َ
ك
َ
َم ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
)رواه ابن    «هللُا َعل

 أبي شيبة( 
Dari Ashim bin Umar bin Qatadah sesungguhnya 

Qatadah bin an-Nu’man jatuh matanya di pipinya 

ketika perang Uhud, kemudian Rasulullah Shalla 

Allahu AlaihiWaSallam mengembalikannya 

kemudian menjadi mata yang paling bagus. 

(Indonesia. Ibn Abi Syaibah) 

3. Kaidah Fikih, antara lain: 

ْحظْوراِت 
َ
ِبيُح امل

ُ
ُرْوراُت ت  الضَّ

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan 

yang dilarang. 
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 الضرُر ُيزاُل 
Kemudaratan harus dihilangkan. 

َررِ  َرُر ل ُيَزاُل ِبالضَّ  الضَّ
Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan 

kemudaratan. 

ُرْوَرة    الضَّ
َ
ة
َ
ِزل
ْ
ِزُل َمن

ْ
ن
َ
ْد ت

َ
 ق

ُ
 الحاَجة

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi 

hukum kedaruratan. 

اِن 
َ
دِر اِْلْمك

َ
 الضرُر ُيْدفُع ِبق

Kemudaratan dieliminir sebatas hilangnya 

kemudaratan tersebut. 

ِهما   ِ
ف 
َ
خ
َ
اِب أ

َ
ا ِباْرِتك ُمُهَما َضررا

َ
ْعظ

َ
ْفَسَدتاِن ُرْوِعَي أ

َ ْ
َعاَرَض اْل

َ
ا ت

َ
 إذ

Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang 

lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih 

ringan mafsadatnya. 

 لعظمهما 
ا
ِ الضررين دفعا

 
 جواُز اْرِتكاِب أخف

Diperbolehkan mengambil kemudaratan yang lebih 

ringan untuk menghindari kemudaratan yang lebih 

besar. 

ِ الغْيِر إل بإذنه 
 في حق 

َ
ف َساٍن أْن َيَتصرَّ

ْ
 ل يجوُز ْلن

Tidak boleh mentasarufkan hak orang lain tanpa 

seizinnya 

أعْ  مْن  عضٍو  ْصُل 
َ
ف أو  اْلنساِن  اْلباحة قْتُل  َيْحتِمل  ل  ضاِئه 

 .بغير حق
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Membunuh manusia atau memotong memisahkan 

organ tubuhnya tidak diperbolehkan kecuali ada 

kemaslahatan 

هللِا   حقُّ  فيه  اْجَتمَع  فيما  ه،  ِ
حق   

َ
إسقاط اْلنساُن  يملُك  ل 

ِفه في حق هللا تعالى   تعالى، ِلَعدِم جواِز تصرُّ
Manusia tidak bisa menggugurkan haknya dalam 

sesuatu yang dimiliki Allah  

َمْبِنيٌّ على  ِ اآلدمي فإنه 
ِبِخلِف حق  سهيِل 

َّ
َمْبِنيٌّ على الت حقُّ هللِا 

ديِد إل ِعنَد الضرورة 
ْ
ش

َّ
 الت

Hak Allah itu itu bersifat lentur berbeda dengan hak 

manusia kecuali dalam keadaan darurat. 

ِة 
َ
ل
ْ
ث
ُ
ِت َعِن اْل ِ

ي 
َ
ى ِمْن ُحْرَمِة اْل

َ
ْول
َ
ْفِسِه أ

َ
 ن
ُ
ِ وِحْفظ

 الَحي 
ُ
 ُحْرَمة

Menghormati orang yang hidup dan menjaga 

kehidupan yaitu lebih diutamakan dari pada 

menghormati orang yang sudah meninggal untuk 

diambil organ tubuhnya 
Memperhatikan : 1. Pendapat para Ulama, antara lain: 

a. Pendapat Muhammad al-Syaukani dalam kitab 

Fath al-Qadirjilid 3, halaman 431, sebagai berikut:  

رَ  اَن 
َ
َوك ْيٌء 

َ
ش  ِنَها 

ْ
َبط ِفي  َرَب 

َ
َواْضط ْت 

َ
َمات َحاِمٌل   

ٌ
ة
َ
ُه اْمَرأ نَّ

َ
أ ُيُهْم 

ْ
أ

ُجُل  الرَّ َع 
َ
اْبَتل ا 

َ
إذ َما  َوَبْيَن  ا 

َ
َهذ َبْيَن  ْرٌق 

َ
ف ُنَها، 

ْ
َبط قَّ 

ُ
َحيٌّ ش ٌد 

َ
َول

نَّ ِفي 
َ
ُنُه ِل

ْ
قُّ َبط

َ
 ُيش

َ
 َول

ُ
ِقيَمة

ْ
ْيِه ال

َ
 َعل

ا
ْم َيَدْع َمال

َ
َماَت َول

َ
 ف

ا
ة ُدرَّ

ِلِصيَ  ِت  ِ
ي 
َ ْ
اْل ُحْرَمِة  اَل 

َ
إْبط ى 

َ
ول
ُ ْ
ال ِة 

َ
ل
َ
ْسأ

َ ْ
ِ اْل

َحي 
ْ
ال ُحْرَمِة  ِة 

َ
ان

َوُهَو   ى 
َ
ْعل

َ ْ
ال ُحْرَمِة  اُل 

َ
إْبط اِنَيِة 

َّ
الث ِة 

َ
ل
َ
ْسأ

َ ْ
اْل ِفي  ا  مَّ

َ
.أ َيُجوُز 

َ
ف
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ِفي  ِلَك 
َ
ذ
َ
ك  

َ
َول اُل، 

َ ْ
اْل َوُهَو  ى 

َ
ْدن
َ ْ
ال ُحْرَمِة  ِة 

َ
ِلِصَيان َدِميُّ 

ْ
اآل

َتَهى . )فتح القدير، ج 
ْ
ى ان

َ
ول
ُ ْ
ِة ال

َ
ل
َ
ْسأ

َ ْ
 ( 431، ص 3اْل

Seorang perempuan hamil meninggal 

dimungkinkan di perutnya ada janin, dan diyakini 

janin masih hidup, maka perut mayat perempuan 

tersebut harus dibedah (untuk menyelamatkan 

janin tersebut). Kasus ini berbeda dengan kasus 

ketika seorang lelaki menelan berlian, kemudian 

meninggal, dan dia tidak meninggalkan harta 

berharga apapun (kecuali berlian yang ditelan), 

maka tidak boleh dibedah perutnya (untuk 

mengambil berlian tersebut). Hal itu karena, 

kasus pertama adalah mengesampingkan 

kehormatan/kemuliaan mayat untuk 

menyelamatkan kehormatan kehidupan (janin), 

maka dibolehkan. Sedang kasus kedua, 

mengesampingkan kehormatan yang lebih tinggi 

yaitu kemuliaan anak adam demi untuk 

menyelamatkan kehormatan yang ada di 

bawahnya yaitu harta (berlian yang tertelan). Dan 

tidak demikian dengan kasus yang pertama. 

b. Pendapat al-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab 

hal. 296 sebagai berikut:  

لنه  ها 
ُ
جوف قَّ 

ُ
ش حيٌّ  جنيٌن  َجْوِفها  وفى   

ٌ
امرأة ماتْت  وإْن 

الى  رَّ 
ُ
اْضط إذا  فأشبَه  اْليِت  من  جزٍء  باتلف   ٍ

حي  اْسِتْبقاُء 

 أكِل جزٍء من اْليِت 
Jika seorang perempuan hamil meninggal dan di 

perutnya ada janin hidup, maka perut mayat 

perempuan tersebut harus dibedah karena untuk 

menyelamatkan janin tersebut agar tetap hidup 

dengan merusak bagian dari mayat. Kasusini 
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(hukumnya) sama dengan jika keadaan dharurah 

memakan bagian dari bangkai.  

c. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam Tuhfatal-

Muhtaj tentang sucinya anggota tubuh manusia 

yang telah lepas dari badan, sebagai berikut: 

َج 
َ
َون  

ا
َهاَرة

َ
ط  ) ِتِه 

َ
َمْيت

َ
ك  ِ

َحي 
ْ
ال ِمْن  ْنَفِصُل 

ُ ْ
اْل ُجْزُء 

ْ
َوال َيُد ) 

َ
ف  

ا
اَسة

َبِر 
َ
خ

ْ
ِلل  

ٌ
ِجَسة

َ
ن ُروِف 

َ
خ
ْ
ال  

ُ
َية

ْ
ل
َ
َوأ ِثيِريَن 

َ
ِلك ا 

ا
ف

َ
ِخل  

ٌ
اِهَرة

َ
ط  ِ

َدِمي 
ْ

اآل

ٌت {  ِ
ُهَو َمي 

َ
ٍ ف
ِطَع ِمْن َحي 

ُ
ِحيِح } َما ق ْو الصَّ

َ
َحَسِن أ

ْ
 ال

{anggota tubuh yang terlepas dari tubuh yang 

hidup adalah seperti bangkai/mayatnya) baik 

kesucian atau kenajisannya. Tangan manusia (yang 

lepas) hukumnya suci, berbeda dengan pendapat 

kebanyakan. Dan paha kambing (yang lepas) 

hukumnya najis, sebagaimana hadis hasan-shahih 

{setiap bagian hewan yang lepas ketika masih 

hidup maka (yang lepas tadi) hukumnya seperti 

bangkai (najis)} 
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 32 

tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel 

Punca dan/atau Sel. 

3. Musyawarah Nasional VI MUI Nomor: 2/MUNAS 

VI/MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-

Ari, dan Air Seni Manusia bagi Kepentingan Obat-

Obatan dan Kosmetika. 

4. Musyawarah Nasional VI MUI Nomor: 3/Munas 

VI/MUI/2000 tentang Kloning. 

5. Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa 

Se-Indonesia III 1430H/2009M tentang Fatwa Bank 

Mata Dan Organ Tubuh Lain. 

6. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan 

Pengobatan. 
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7. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh untuk 

Diri Sendiri. 

8. Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari 

Pendonor Mati untuk Orang Lain. 

9. Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari 

Pendonor Hidup untuk Orang Lain. 

10. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Bedah 

Plastik. 

11. Fatwa MUI Nomor51 Tahun 2020 tentang Stem Cell. 

12. Penjelasan Prof. Dr. Drh. Retno D. Soejoedono, MS 

dan Dr. Ir. Mulyorini Rahayuningsih, M.Si yang 

disampaikan pada hari Rabu, 3 Dzulhijah 1439 H/15 

Agustus 2018 M, antara lain: 

a) Sel tubuh manusia adalah satuan terkecil yang 

membentuk jaringan serta organ manusia. 

b) Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi 

sel organism biologis. Virus bersifat parasit obligat, 

hal tersebut disebabkan karena virus hanya dapat 

bereproduksi di dalam material hidup dengan 

menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup 

karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler 

untuk bereproduksi sendiri. Secara umum virus bisa 

dikembangkan melalui Inang yang dapat berupa 

telur berembrio atau jaringan pembiakan sel (Cell 

line) (misalnya human diploid cells, sel vero (sel 

ginjal kera hijau), dll). 

c) Human Diploid Cells (Sel Diploid Manusia) adalah 

sel yang memiliki jumlah kromosom ganda yaitu 

memiliki dua set kromosom yang berjumlah 46. Sel 

ini memiliki bahan genetic dari kedua orang tua.  

Setiap sel dalam tubuh manusia diploid, kecuali 
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telur dan sperma yang bersifat haploid (hanya satu 

set kromosom yang berjumlah 23). Sel diploid 

bereplikasi melalui proses mitosis di mana DNA 

direplikasi, diikuti oleh peristiwa pembelahan 

seluler, menghasilkan dua selanak yang identik 

yang juga diploid.  

d) Human Diploid Cell Line adalah sel diploid 

manusia yang dikembangbiakkan di dalam cawan 

pembiakan dengan media pertumbuhan tertentu. 

Penggunaan Human Diploid Cells cocok dan aman 

untuk berbagai virus yang menyerang manusia 

(terutama pada virus yang langsung menyerang 

manusia seperti rubella). Jika menggunakan sel 

hewan maka harus dipastikan sel tersebut bebas 

pathogen (Specific pathogen free).  Cell line hewan 

yang digunakan biasanya adalah sel dari hewan 

sumber virus tersebut (contohnya flu burung, 

inangnya adalah” kuthuk” yang masih berada dalam 

telur (embrio ayam dalam telur). 

e) Human Diploid Cell strain adalah biakan sel yang 

hanya terdiri dari satu jenis sel saja. Dalam 

pembuatan vaksin, virus dikembang biakkan 

didalam Human Diploid Cell strain sebagai media 

pembiakan dengan suhu yang lebih rendah daripada 

suhu normal.  Mekanismenya, virus tetap 

bertumbuh kembang dengan beradaptasi terhadap 

suhu rendah ini, tetapi virus akan kehilangan 

kemampuan untuk berkembang dan tumbuh 

didalam kondisi suhu normal tubuh manusia 

kehilangan sifat virulensi/keganasannya. Jika virus 

ini dipakai sebagai antigen vaksin dan disuntikkan 

ke dalam tubuh manusia yang bersuhu normal, 

maka virus ini hanya akan menimbulkan reaksi 
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imunologi saja tanpa dapat menimbulkan penyakit 

seperti sebelumnya. 

13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam 

sidang Bidang Komisi Fatwa pada Musyawarah 

Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020. 

 

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PENGGUNAAN HUMAN DIPLOID CELL UNTUK        

                             BAHAN PRODUKSI OBAT DAN VAKSIN 

 

Pertama : Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:  

1. Human Diploid Cell (sel diploid manusia) adalah sel yang 

memiliki jumlah kromosom ganda yaitu memiliki dua set 

kromosom yang berjumlah 46.  

2. Sel tubuh manusia adalah satuan terkecil yang membentuk 

jaringan serta organ manusia. 

3. Bahan adalah bahan baku, bahan tambahan dan bahan 

penolong yang digunakan dalam pembuatan obat atau 

vaksin. 

 

Kedua : Ketentuan Hukum 

1. Pada dasarnya penggunaan sel yang berasal dari bagian 

tubuh manusia untuk bahan obat atau vaksin hukumnya 

haram, karena bagian tubuh manusia (juz’u al-insan)wajib 

dimuliakan. 

2. Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan (dharurah syar’iyah) 

atau kebutuhan mendesak (hajah syar’iyah), penggunaan 
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human diploid cell untuk bahan obat atau vaksin hukumnya 

boleh, dengan syarat: 

a. Tidak ada bahan lain yang halal dan memiliki khasiat 

atau fungsi serupa dengan bahan yang berasal dari sel 

tubuh manusia; 

b. Obat atau vaksin tersebut hanya diperuntukkan bagi 

pengobatan penyakit berat, yang jika tanpa obat atau 

vaksin tersebut maka berdasarkan keterangan ahli yang 

kompeten dan terpercaya diyakini akan timbul dampak 

kemudaratan lebih besar; 

c. Tidak ada bahaya (dharar) yang mempengaruhi 

kehidupan atau kelangsungan hidup orang yang diambil 

sel tubuhnya untuk bahan pembuatan obat atau vaksin; 

d. Apabila sel tubuh manusia yang dijadikan bahan obat 

atau vaksin bersumber dari embrio, maka harus 

didapatkan melalui cara yang dibolehkan oleh syariat, 

seperti berasal dari janin yang keguguran spontan atau 

digugurkan atas indikasi medis, atau didapatkan dari sisa 

embrio yang tidak dipakai pada inseminasi buatan atau 

IVF (in vitro fertilization); 

e. Pengambilan sel tubuh manusia harus mendapatkan izin 

dari pendonor; 

f. Dalam hal sel tubuh berasal dari orang yang sudah 

meninggal harus mendapatkan izin dari keluarganya; 

g. Sel tubuh manusia yang menjadi bahan pembuatan obat 

atau vaksin diperoleh dengan niat tolong-menolong 

(ta’awun), tidak dengan cara komersial. 

h. Kebolehan pemanfaatannya sebatas untuk mengatasi 

kondisi kedaruratan (dharurah syar’iyah) atau kebutuhan 

mendesak (hajah syar’iyah). 
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Ketiga : Rekomendasi 

1. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diminta untuk 

menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. 

2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan obat atau vaksin 

dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan 

keagamaan. 

3. Produsen obat dan vaksin wajib mengupayakan produksi 

obat dan vaksin yang halal dan mensertifikasikannya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Menghimbau kepada masyarakat agar dalam dalam 

pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan 

halal. 

5. Pemerintah dan masyarakat agar mendasarkan 

pertimbangan dan penetapan kedaruratan dalam 

penggunaan vaksin ditetapkan oleh lembaga yang memiliki 

otoritas dalam penetapan fatwa keagamaan.  

 

Keempat  : Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan 

perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana 

mestinya.  

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan 

dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk 

menyebarluaskan fatwa ini. 

 

Ditetapkan di :  Jakarta 

Pada tanggal  :  11 Rabi’ul Akhir1442 H 

                                                                                           26  November  2020  M 
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FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 002/MUNAS X/MUI/XI/2020 

Tentang 

PENDAFTARAN HAJI SAAT USIA DINI 

 

 

 

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 

10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah : 

MENIMBANG : a. bahwa minat kaum muslimin sangat besar untuk 

melaksanakan ibadah haji  karena meningkatnya 

kesadaran untuk berhaji dan meningkatnya 

kemampuan ekonomi;  

  b. bahwa lamanya daftar tunggu (waiting  list) 

pendaftaran haji adalah sebuah fakta dari 

meningkatnya minat berhaji dan keterbatasan kuota; 

  c. bahwa salah satu usaha untuk melaksanakan haji 

pada saat kondisi fisik masih bugar di tengah waiting 
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list yang cukup panjang adalah dengan cara 

mendaftar haji saat usia dini; 

  d. bahwa atas dasar itu muncul pertanyaan dari 

masyarakat tentang hukum pendaftaran haji saat usia 

dini;  

  e. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

pendaftaran haji saat usia dini, untuk dijadikan 

sebagai pedoman. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 

a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu; 

ى  
َ
َعل  ِ

َّ
ِحجُّ  ٱَوّلِِل اِس  َمِن  ٱلنَّ َبْيِت 

ْ
ۭ ٱل

ا
َسِبيل ْيِه 

َ
ِإل َع  ا 

َ
   ْۚسَتط

ِإ نَّ 
َ
َفَر ف

َ
ِنىٌّ َعِن ٱَوَمن ك

َ
َ غ

َّ
َع  ٱ ّلِل

ْ
ِميَن ل

َ
 ل

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 

(istitha’ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. 

Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), 

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. 

Ali Imran [3]: 97) 

b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam 

kebaikan: 

يَها ۖ ِ
 
 ُهَو ُمَول

ٌ
ٍ ِوْجَهة

ل 
ُ
  َوِلك

َ
 ٱف

 
ِبُقوا

َ
ْيَر  ٱ ْست

َ
خ
ْ
   ِت ۚل

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) 

yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-

lombalah (dalam membuat) kebaikan. (QS. Al-

Baqarah [2]: 148) 

c. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa agama itu 

mudah dan tidak memberatkan, antara lain: 
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 ُ
َّ

  ُيِريُد َّللا
َ

ُيْسَر َول
ْ
ُم ال

ُ
رِيُدُِبك ُعْسَر   يُ

ْ
ُم ال

ُ
 ِبك

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan 

tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-

Baqarah [2]: 185) 

 ُوْسَعَها 
َّ
ا ِإل ْفسا

َ
 هللُا ن

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 ُيك

َ
   ل

Allah tidak membebani seseorang melainkan 

menurut kesanggupannya.(QS. Al-Baqarah [2]: 

286) 

ْم ِمْن َحَرٍج 
ُ
ْيك

َ
 َما ُيِرْيُد هللُا ِلَيْجَعَل َعل

Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu 

yang memberatkan kalian. (QS. Al-Maidah [5]:6) 

 

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain: 

a.  Hadis tentang kewajiban haji: 

اَل 
َ
ق عنه  رض ي هللا  ُعَمَر  اْبِن  صلى  :َعِن   ِ

َّ
َّللا َرُسوُل  اَل 

َ
ق

َه 
َ
ِإل  

َ
ل ْن 

َ
أ َهاَدِة 

َ
ش ْمٍس 

َ
خ ى 

َ
َعل ُم 

َ
عليه وسلم:ُبِنَياِْلْسل هللا 

َوِإيَتاِء   ِة، 
َ

ل الصَّ اِم 
َ
َوِإق  ،، ِ

َّ
َّللا َرُسوُل  ا  دا ُمَحمَّ نَّ 

َ
َوأ  ُ

َّ
َّللا  

َّ
ِإل

اةِ 
َ
ك ، َوَصْوِم َر الزَّ ِ

 ، َوالَحج 
Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah Saw. 

Bersabda: “Islam itu didirikan atas lima perkara. 

Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang 

berhak disembah melainkan Allah dan 

Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan 

sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan 

Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah 

bagi yang mampu melakukannya.” (Mutafaqun 

Alaih) 
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3. Hadis-hadis tentang perintah untuk menyegerakan 

ibadah haji, antara lain: 

  " َم: 
َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل هللُا  ى 

َّ
َصل  ِ

َّ
َّللا َرُسوُل  اَل 

َ
ق اَل: 

َ
ق اٍس  َعبَّ اْبِن  َعِن 

  ِ
َحج 

ْ
ال ى 

َ
ِإل وا 

ُ
ل َعجَّ

َ
    –ت

َ
َفِريَضة

ْ
ال َما    –َيْعِني:  َيْدِري   

َ
ْم ل

ُ
َحَدك

َ
أ ِإنَّ 

َ
ف

هُ 
َ
 )رواه أحمد( “ َيْعِرُض ل

Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: “Bersegeralah kalian berhaji-yaitu haji 

yang wajib-karena salah seorang diantara kalian tidak 

tahu apa yang akan menimpanya”. [HR. Ahmad] 

 

اَل  
َ
ق اَل: 

َ
ق ِر 

َ
خ

ْ
اآل َعِن  َحِدِهَما 

َ
أ ْو 

َ
أ َفْضِل، 

ْ
ال َعِن  اٍس،  َعبَّ اْبِن  َعِن 

ْل،  َيَتَعجَّ
ْ
ل
َ
ف  ، َحجَّ

ْ
ال َراَد 

َ
أ »َمْن  َم: 

َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل هللُا  ى 

َّ
َصل  ِ

َّ
َّللا َرُسوُل 

  »
ُ
َحاَجة

ْ
ال ْعِرُض 

َ
َوت  ،

ُ
ة
َّ
ال الضَّ ِضلُّ 

َ
َوت ِريُض، 

َ ْ
اْل َيْمَرُض  ْد 

َ
ق ُه  ِإنَّ

َ
ف

 اه ابن ماجه( )رو 
Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau sebaliknya) 

berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: “Barang siapa 

hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia 

lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, 

binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu 

hajat yang menghalangi”. (HR. Ibnu Majah) 

 َصبِ 
ٌ
ة
َ
َعِت اْمَرأ

َ
اَل َرف

َ
ى َرُسْوِل َّللِا  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا ق

َ
َها ِإل

َ
 ل
 
يا

َعْم 
َ
ن اَل 

َ
ق ؟  ا َحجٌّ

َ
ِلهذ

َ
أ َياَرُسْوَل هللِا  ْت 

َ
ال
َ
ق
َ
ف َم 

َ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل ى هللُا 

َّ
َصل

ْجٌر. )رواه الترميذي( 
َ
ِك أ

َ
 َول

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: “Seorang 

perempuan mengangkat anaknya kepada Nabi Saw. 

Dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah anak ini 
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dapat melaksanakan haji? Nabi menjawab, “Ya, dan 

engkau mendapat pahala.” (HR. al-Turmudzi) 

 

4. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih: 

ى الَفْوَر   َيْقَتض ِ
َ
ْمِر ل

َ
ْصُل ِفى ال

َ
 ال

Pada dasarnya perintah (Amar) itu tidak menuntut 

dilaksanakan segera. 

َصاِلِح 
َ ْ
ِب اْل

ْ
ى َجل

َ
ٌم َعل دَّ

َ
َفاِسِد ُمق

َ ْ
 اْل

ُ
 َدْرأ

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari 

kemaslahatan. 

َرُر ُيَزاُل  لضَّ
َ
 ا

Bahaya harus dihilangkan. 

ُر  دَّ
َ
ق
ُ
 ت
ُ
ُروَرة لضَّ

َ
َدِرَها  ا

َ
 ِبق

Ketentuan kedaruratan harus disesuaikan dengan 

ukurannya. 

َحِة 
َ
ْصل

َ ْ
 ِباْل

ٌ
ِة َمُنْوط ِعيَّ ى الرَّ

َ
َماِم َعل ِ

ْ
 اْل

ُ
ف َصرُّ

َ
 ت

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap 

rakyat harus mengikuti kemaslahatan. 
MEMPERHATIKAN: 1.  Penjelasan ulama tentang makna istitha’ah haji, antara 

lain:  

a. Penjelasan Al-Alüsî dalam kitab Rüh al-Ma’ãnî, 

(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid II, juz IV, h. 7-8): 

 الُق 
ُ
 ذهَب   الوِل   ىلوإِبِهما.  أو   اِل ملبا  أو  دِن بالبَ   اإم    درة

   هُ نَد ع   جُّ حل ا  جُب فيَ ،  مالٌك   اْلمامُ 
َ
 ملا  على  قدَر   ْن مَ   ىعل

ْ
 يِ ش 

 الشافعى   اْلمامُ   ذهَب   ىنالثاِ   ىلإ  و ،  الطريِق   ىفوالكسِب 
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   ذاولِ 
َ
   جَب وْ أ

َ
   وجَد   إذا  الزمِن   على  الستنابة

ُ
 أ

َ
  ينوُب   مْن   جرة

 ىلتعا  اهللا  رض ى  العظُم   ناإمامُ   ذهَب   الثالِث   ىلوإ،  عنه

 عباٍس   ابِن   عْن   هريوغ  البيهقى  هأخرَج   ما  هؤيُد ويُ ،  عنه

 العبِد   بدُن   يصحَّ   اْن   السبيُل قال :    أنه  ما عنه  ىلتعا  رض ي

  ريغ  نمِ  وراحلٍة  زاٍد   ُن مثلهُ  ويكوُن 
َ
 . به فَح جي نا

 أخرجه  امب   عنه  ىلتعا  اهللا  رض ى  الشافعى  اْلمامُ   واستدَل 

 هذه  لْت نزَ   امل“:  قال  اهللا  عبد  بن   جابرٍ   عن  ىنالدارقط

 
ُ
( سبيل  إليه   استطاع  من   البيت  حج  الناس   على  وهلل(الية

: قال؟  السبيُل   ما   اهللا  رسوَل   يا : فقال  رجٌل   قامَ 

 الزادُ “
ُ
   نمِ   هذا ى  وَ وَر   ”والراحلة

ُ
   رٍق ط

َ
  ظاهُر   وهو  ىتش

   الشافعى  إليه   ذهَب   فيما
ُ
   َر قصَ   حيث

َ
 على   الستطاعة

 خم  ووُه ،  البدنيِة   َن دوْ   اليِة ملا
َ
 ا

ٌ
 اْلمامُ   إليه  ذهَب   امل  لف

 خم مالٌك 
ا
   الفة

ا
 .ظاهرة

 وِط شر   لبعِض   بياٌن   بأنه  فيه  وقع  ما  لْو فيؤُ   ناإمامُ   وأما

  ْب ملجي   مثل  الطريِق   أمُن   َد فقِ   لو  أنه  بدليٍل   الستطاعِة 

 وسلم   عليه  ىلتعا  اهللا  صلى  أنه  والظاهُر ،  عليه  ُج حلا

 فسرملا  و   ل  فكيْ   المرِ   ظهورِ لِ   البدِن   حِة ِص لِ   يتعرْض مل

 ىل إ  ستطيِع ملا  نفِس لِ   ُل وِص مل ا  السبيُل   هو  قيقةحلا  ىف

 ىف  ما  أنَّ   ؤيُد يُ   اممو،  الصحِة   بدوِن   ليتصور   ذاهو   البيِت 

  الرواياِت   بعِض   ىف وردَ   أنه   الشروِط   لبعِض   بيان   ديِث حلا

 أيضا   ىنالدارقط  أخرج  فقد،    فيه  اممواحٍد   على  اْلقتصاُر 

 عليه  اهللا  صلى  يبالن  أن  وجهه  ىلتعا  اهللا  كرم  علي  عن

 ملو   ريبع  ظهَر   َد جت  أن :   فقال  السبيل  عن  ئَل ُس   وسلم

 .  الزادَ  يذكْر 
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Kemampuan (qudrah, istitha`ah) itu ada kalanya 

berupa kemampuan (kesehatan) badan, 

kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. 

Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. 

Menurutnya, hajiwajib bagi orang yang mampu 

berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam 

perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat 

Imam Syafi’i. Oleh karena itu, Imam Syafi’i 

mewajibkan orang lumpuh untuk mencari 

pengganti (yang menghajikannya) jika ia 

mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat 

ketiga adalah pendapat imam kami yang agung 

(Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung 

oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh 

Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: 

“Jalan” (yang dimaksudkan dalam ayat al-

Qur’an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia 

mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan 

kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam 

Syafi’i berargumentasi dengan  hadis yang 

dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin 

Abdullah, ia berkata: “Ketika ayat الناس على وهلل 
سبيال إليه استطاع من البيت حج diturunkan, seorang 

laki-laki bediri dan bertanya (kepada Rasulullah): 

Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud ‘jalan’ (as-

sabîl) tersebut? Rasulullah menjawab: ‘Biaya dan 

kendaraan’. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan 

yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat 

Imam Syafi’i karena hadis itu membatasi 

istitho’ah hanya pada kemampuan materi, tanpa 

mensyaratkankesehatan badan. Secara jelas 

pendapat Imam Syafi’i ini bertentangan dengan 

pendapat Imam Malik.  
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Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat 

bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian 

syarat istitho’ah haji. Buktinya, bila seseorang 

tidak mendapatkan jalan yang aman menuju 

Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, 

Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah 

kesehatan badan (syarat istitho’ah), karena 

persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak 

disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) 

itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat 

menghantarkan seseorang yang mampu untuk 

berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat 

dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara 

hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis 

tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat 

istitho’ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya 

mengemukakan salah satu dari kandungan hadis 

itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis dari Ali 

ra. bahwa Nabi Saw. ditanya tentang makna 

“jalan”; beliau bersabda: “Yakni jika kamu 

mendapatkan punggung unta (kendaraan)”. Di 

sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zãd). 

b. Penjelasan al-Baidhawi dalam kitab Tafsir al-

Baidhawi, 1/172, Beirut: Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 

1988 M: 

إليه  استطا  من(  البعِض   بدُل   الناِس   نمِ   بدٌل (  سيبلًع 

ِ   نمِ 
ٌص  الكل  ُمخصَّ  هللا  صلى  اهللا   رسوُل   َر فسَّ   وقد ،  له 

   وسلم  عليه
َ
  دقوَل يؤِي    وهو  والراحلِة   بالزاِد   الستطاعة

باْلاِل،    عنه  هللا  رض ى  الشافعي  أوجَب   ولذلكإنها 

 
َ
  وقال.    عنه  ينوب  من  أجرة  وجد  إذا  الزمن  على  اْلستنابة

 على قدَر  ْن َم  على فيجُب بالبدِن لى إنها تعا هللاحمه ر  مالٌك 
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 أبو  وقال.  الحج    او  للبيت  الطريق   ىف  والكسباْلش ي  

المرين،  تعا  هللاحمه  ر   حنيفة بمجوع  في   ريوالضملى 

 أتى إلى الشيئ فهو سبيله. ما   وكل" للبيت أو الحج إليه"

(Bagi orang yang sanggup mengadakan 

perjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan 

kata istitho’ah dengan biaya dan kendaraan. 

Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii 

bahwa yang dimaksud istitho’ah adalah 

kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan 

orang yang lumpuh mencari orang yang 

menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai 

biaya untuk mengupahnya. Imam Malik 

berpendapat bahwa istitho’ah adalah 

(kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang 

yang mampu berjalan dan berusaha (mencari 

bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. 

Abu Hanifah berpendapat bahwa istitho’ah 

meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan 

badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke 

Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat 

mengantarkanpada sesuatu adalah arti kata sabil.  

c. Penjelasan al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ 

(7/64):  

ذكَرَها   التى   
ُ
الخمسة ُه 

ُ
شروط فالوُل  بغيره  )واستطاعة( 

أْصحاُبنا  قال  ا  ُه صحيحا
ُ
بدن يكوَن  أن  )أحُدها(   

ُ
ف ِ

اْلصن 

ان  واْلراُد  الراحلِة  علي  بها  َيْستْمِسك   
ٌ
قوة فيه   

ُ
رط

َ
وُيشت

بغيرِ  الراحلِة  علي     يثُبَت 
ا
مشقة وجَد  فإْن  مشقٍة شديدٍة 

ا   رٍض أو غيِره فليَس ُمْستطيعا
َ
 ِْل
ا
 شديدة
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Syarat istitha’ah dalam malaksanakan ibadah haji 

ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan 

mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. 

Dan kalau masih merasa payah ketika naik 

kendaraan maka ia tidak masuk kategori 

istitha’ah.  
d. Penjelasan Abu Bakr bin Sayyid Muhammad 

Syatha Ad-Dimyati dalam kitab I’anah Al-

Tholibin (al-Hidayah, juz 2, hal 282): 

 والقريُب واْلملوُك املحتاُج 
ُ
واْلراُد بمْن يجُبنفقُته الزوجة

الضرورا وأهِل  غيِر لِخْدمتِه  ِمن  ولْو  اْلسلِمين  من  ِت 

َع ضروراِت اْلسلمين 
ْ
َير ِمْن أنَّ دف ِ

أقارِبه ْلا ذكُروه في الس 

ملَك   َمْن  على  فْرٌض  ونحِوِهما  عاٍر  وكسوِة  جائٍع  بِإطعاِم 

ا غالُب الناِس حتى َمْن 
َ
أكثَر ِمْن ِكفايِة سنٍة وقْد أْهمَل هذ

   ينتسُب إلى الصلِح 

Yang dimaksud dengan orang yang wajib 

dinafkahi adalah istri, kerabat, budak yang 

dimilikinya yang dibutuhkan untuk melayaninya, 

dan orang-orang Islam yang sangat membutuhkan 

walaupun bukan kerabatnya sebagaimana 

disebutkan dalam kitab Al-Siyar, bahwa 

membantu orang-orang Islam yang sangat 

membutuhkan dengan cara memberi makan orang 

yang kelaparan, memberi pakaian orang-orang 

yang telanjang (tidak punya pakaian) dan 

selainnya merupakan kewajiban bagi orang yang 

memiliki lebih dari kecukupan satu tahun. 

Mayoritas orang acuh terhadap hal ini, bahkan 

orang yang disebut-sebut saleh sekalipun. 
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4. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia tahun 2012 tentang Talangan Haji. 

5. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha’ah 

Kesehatan Haji; 

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam 

sidang Bidang Komisi Fatwa pada Musyawarah 

Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.  

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENDAFTARAN HAJI PADA  

  USIA DINI 

 

Pertama :    Ketentuan Umum 

  Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

1. Usia dini adalah usia sejak kelahiran sampai usia 

akil-balig (mukallaf). 

2. Mukallaf adalah seorang muslim yang terkena beban 

hukum.  

3. Istitha’ah haji adalah kemampuan melaksanakan 

ibadah haji dari sisi ekonomi, transportasi, 

keamanan dan kesehatan. 

4. Wajib‘ala al-faur adalah suatu kewajiban yang 

pelaksanaannya mesti disegerakan. 

 

Kedua : Ketentuan Hukum     

1. Pendaftaran haji pada usia dini untuk mendapatkan 

porsi haji hukumnya boleh (mubah), dengan syarat 

sebagai berikut: 
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a. uang yang digunakan untuk mendaftar haji 

diperoleh  dengan cara yang halal. 

b. tidak mengganggu biaya-biaya lain yang wajib 

dipenuhi. 

c. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

d. tidak menghambat pelaksanaan haji bagi 

mukallaf yang sudah memiliki kewajiban ‘ala 

al-faur dan sudah mendaftar. 

2. Hukum pendaftaran haji pada usia dini yang tidak 

memenuhi syarat yang disebut pada angka 1 adalah 

haram. 

 

Ketiga  : Rekomendasi 

1. Pemerintah membuat kebijakan untuk 

memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk 

kategori wajib ‘ala al-faur. 

2. Pemerintah menerapkan prinsip keadilan terhadap 

manfaat dari setoran awal haji yang disetorkan calon 

jamaah.  

3. Pemerintah membuat kebijakan untuk perbaikan 

pengelolaan haji, di antaranya dengan 

mengupayakan aturan untuk memperpendek antrian 

haji. 

 

Keempat  : Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.  

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang 

memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak 

dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. 
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Ditetapkan di:  Jakarta 

Pada tanggal : 11 Rabi’ul Akhir 1442 H. 

 26 November   2020 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 003/MUNAS X/MUI/XI/2020 

Tentang 

PEMAKAIAN MASKER BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM  

ِ

ْيمِ  ح  ِالرَّ ْحمن  ِهللا ِالرَّ  ب ْسم 
 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 

10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah : 

MENIMBANG : a. bahwa para ulama berbeda pendapat tentang 

hukum memakai masker bagi orang yang berihram 

haji atau umrah;  

b. bahwa tingkat kerumunan yang padat dan kondisi 

kesehatan jamaah yang berbeda-beda pada saat 



114 

 

 

 

ihram haji atau umrah, dapat menyebabkan 

penularan penyakit dan gangguan kesehatan; 

c. bahwa memakai masker pada saat ihram haji atau 

umrah sangat dibutuhkan untuk menghindari 

gangguan kesehatan jamaah haji atau umrah;  

d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

pemakaian masker bagi orang yang sedang ihram, 

untuk dijadikan sebagai pedoman. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang haji antara lain: 

ى  
َ
ِ َعل

َّ
اِس ِحجُّ  ٱَوّلِِل َبْيِت َمِن  ٱلنَّ

ْ
ۭ ٱل

ا
ْيِه َسِبيل

َ
ا َع ِإل

َ
َوَمن    ۚ ْسَتط

ِإ نَّ 
َ
َفَر ف

َ
ِنىٌّ َعِن ٱك

َ
َ غ

َّ
َع  ٱّلِل

ْ
ِميَن ل

َ
 ل

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 

mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang 

siapa mengingkari (kewajiban haji), maka 

sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali 

Imran [3]:97) 

 ِ
َّ

َعاِئِر َّللا
َ
 ِمْن ش

َ
ْرَوة

َ ْ
َفا َواْل  ِإنَّ الصَّ

Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah 

sebagian dari syi’ar-syi’ar Allah… (QS. al-

Baqarah [2]: 158) 

اْسَتْيَسَر   َما 
َ
ف ْم 

ُ
ْحِصْرت

ُ
أ ِإْن 

َ
ف  ِ

َّ
ّلِِل  

َ
ُعْمَرة

ْ
َوال َحجَّ 

ْ
ال وا  ِتمُّ

َ
ِمَن َوأ

َمْن 
َ
ف ُه 

َّ
َمِحل َهْدُي 

ْ
ال َغ 

ُ
َيْبل ى  َحتَّ ْم 

ُ
ُرُءوَسك ْحِلُقوا 

َ
ت  

َ
َول َهْدِي 

ْ
ال

ْو 
َ
 ِمْن ِصَياٍم أ

ٌ
ِفْدَية

َ
ِسِه ف

ْ
ى ِمْن َرأ

ا
ذ
َ
ْو ِبِه أ

َ
ا أ ْم َمِريضا

ُ
اَن ِمْنك

َ
ك

ُسك 
ُ
ْو ن

َ
ٍة أ

َ
 َصَدق

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah 

karena Allah; jika kamu terkepung (terhalang oleh 
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musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) 

korban yang mudah didapat, dan jangan kamu 

mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di 

tempat penyembelihannya. Jika ada di antara 

kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya 

(lalu ia bercukur), maka wajib atasnya berfidyah, 

yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. 

(QS. Al-Baqarah [2]:196). 

 
َ

 َول
َ
ث

َ
 َرف

َ
ل

َ
َحجَّ ف

ْ
َرَض ِفيِهنَّ ال

َ
َمْن ف

َ
وَماٌت ف

ُ
ُهٌر َمْعل

ْ
ش

َ
َحجُّ أ

ْ
ال

 ِ
َحج 

ْ
 ِجَداَل ِفي ال

َ
ُسوَق َول

ُ
 ف

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang 

dimaklumi, barang siapa yang menetapkan 

niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, 

maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan 

berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan 

haji…(QS al-Baqarah [2]: 197) 

2.  Hadis Rasulullah Saw., antara lain: 

a. Hadis tentang kewajiban haji: 

اَل  عنه رضياهلل ُعَمَر  اْبِن  َعِن 
َ
اَل  :ق

َ
ِ  َرُسوُل  ق

َّ
 صلى َّللا

ْن آل  وسلم عليه هللا
َ
ا َهاَدِة 

َ
ْمٍس ش

َ
ى خ

َ
َعل ُم 

َ
اِلْسل ُبِنَى 

ا   
َّ
ِال َه 

َ
 ِال

ُ
اهللا َرُسْوُل  ا  دا ُمَحمَّ نَّ 

َ
َوا َواِ هللِا ،  ِة  ، 

َ
ل الصَّ اِم 

َ
ق

ْن  
َ
ِْل َبْيِت 

ْ
ال َوِحِج   َرَمَضاَن،   وَصْوِم  ِة، 

َ
كا الزَّ َوِاْيَتاِء 

 
ا
ْيِه َسِبْيل

َ
اَع ِال

َ
 ِاْسَتط

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: “Islam dibangun atas lima dasar; 

bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan 

bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan 

Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, 

puasa di bulan Ramadan dan berhaji ke 
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Baitullah bagi orang yang mampu melakukan 

perjalanan kesana.” (HR. al-Bukhari dan 

Muslim) 

b. Hadis-hadis tentang larangan atas orang yang 

berihram untuk menutup wajahnya: 

َل  
َ
َسأ  

ا
َرُجل نَّ 

َ
أ بِن عمَر رض ي هللا عنهما:  عن عبِد هللِا 

ْحِرُم  
ُ ْ
َبُس امل

ْ
َم: َما َيل

َّ
ْيِه وآله َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
َرُسوَل هللِا َصل

صَ  هللِا  َرُسوُل  اَل 
َ
ق
َ
ف َياِب؟  ِ

 
الث وآله  ِمَن  ْيِه 

َ
َعل هللُا  ى 

َّ
ل

َم 
َّ
     :َوَسل

َ
َول َعَماِئَم 

ْ
ال  

َ
َول ُقُمَص 

ْ
ال َبُسوا 

ْ
ل
َ
ت  

َ
"ل

 َيِجُد  
َ
َحٌد ل

َ
 أ
َّ
 ، ِإل

َ
ِخَفاف

ْ
 ال

َ
َبَراِنَس َول

ْ
 ال

َ
ِت َول

َ
َراِويل السَّ

ِمَن   ْسَفَل 
َ
أ ْعُهَما 

َ
َيْقط

ْ
َول  ، ْيِن  فَّ

ُ
خ َبْس 

ْ
َيل
ْ
ل
َ
ف ْيِن 

َ
ْعل

َ
ن

 
َ
ْعَبْيِن ، َول

َ
ك
ْ
ْعَفَراُن  ال ُه الزَّ ا َمسَّ ْيئا

َ
َياِب ش ِ

 
َبُسوا ِمَن الث

ْ
ل
َ
 ت

ْو الَوْرُس". رواه البخاري ومسلم 
َ
 أ

Dari Abdullah Ibnu Umar ra. Ada seseorang 

bertanya kepada Rasul Saw.: “Apa saja yang 

boleh dipakai oleh orang yang berihram?”. 

Rasul Saw. menjawab: “janganlah kamu 

memakai baju, imamah (penutup kepala), 

celana, burnus (baju yang ada penutup 

kepala), atau sepatu. kecuali orang yang tidak 

memiliki sandal, dia boleh memakai sepatu, 

dan hendaknya dia potong hingga di bawah 

mata kaki (terbuka mata kakinya). Dan tidak 

boleh memakai kain yang diberi minyak wangi 

atau pewarna (wantex). (HR. al-Bukhari 

dan Muslim). 

Dalam riwayat lain di shahih Bukhari, terdapat 

tambahan: 

اَزْيِن  ُقفَّ
ْ
َبِس ال

ْ
ل
َ
 ت
َ
 َول

ُ
ْحِرَمة

ُ ْ
 امل

ُ
ة
َ
ْرأ
َ ْ
َتِقِب اْل

ْ
ن
َ
 ت
َ
 َول
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Dan janganlah perempuan yang sedang ihram 

memakai cadar dan memakai sarung tangan. 

(HR. al-Bukhari). 

َصْتُه  
َ
ْوق

َ
أ  

ا
َرُجل نَّ 

َ
أ َعْنُهَما،  هللُا  َي  َرض ِ اٍس  َعبَّ اْبِن  َعِن 

هللُا   ى 
َّ
َصل هللِا  َرُسوُل  اَل 

َ
ق
َ
ف َماَت، 

َ
ف ُمْحِرٌم  َوُهَو  ُتُه 

َ
َراِحل

ْيِه وَ 
َ
  َعل

َ
ْوَبْيِه َول

َ
ُنوُه ِفى ث ِ

ف 
َ
وُه ِبَماٍء َوِسْدٍر َوك

ُ
ِسل

ْ
َم: "اغ

َّ
َسل

ا"  يا ِ
ب 
َ
ِقَياَمِة ُمل

ْ
 َيْوَم ال

ُ
ُه ُيْبَعث ِإنَّ

َ
 َوْجَهُه ف

َ
َسُه َول

ْ
ُروا َرأ ِ

م 
َ
خ
ُ
 ت

Dari Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya ada 

seseorang yang berihram jatuh dari 

tunggangannya lalu mati, Rasul Saw. 

bersabda: “Mandikan dengan air dan daun 

bidara, kafani dengan dua kain ihramnya, 

jangan kalian tutupi kepalanya, tidak pula 

wajahnya, karena dia akan dibangkitkan pada 

hari kiamat sambil bertalbiyah”. (HR. 

Muslim) 

ْوَق  اْبِن ُعمَر رض ي هللا عنهما   عِن 
َ
أنه كان يقول: "ما ف

مَن  ِن 
ْ
ق
َّ
مالك   الذ رواه  ْحِرم" 

ُ
امل ْرُه  ِ

م 
َ
فلُيخ ِس 

ْ
الرأ

 والبيهقي 
Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: “Orang 

yang berihram tidak boleh menutup 

wajahnya”. (HR. Malik dan al-Baihaki) 

c. Atsar shahabat yang berihram dengan menutup 

wajah:  

بن   ومْرواَن  ثاِبٍت  ابِن  وزيَد  عفاَن  بِن  عثماَن  أن 

وُهْم   ُوجْوَههْم  ُرون  ِم 
َ
يخ كانوا  عْنهم  هللُا  ِمرض ي 

َ
الَحك

 ُحرٌم. )رواه اْلمام الشافعي( 
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Sesungguhnya Utsman bin Affan ra., Zaid bin 

Tsabit ra, dan Marwan bin Hakam ra. 

menutup wajah mereka saat ihram. (HR. Imam 

Syafi’i). 

ْبُن    
ُ
ُفَراِفَصة

ْ
ال َبَرِني 

ْ
خ
َ
أ اَل 

َ
ُه ق نَّ

َ
أ ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  اِسِم 

َ
ق
ْ
ال َعْن 

اَن  َعفَّ ْبَن  َماَن 
ْ
ُعث ى 

َ
َرأ ُه 

نَّ
َ
أ َحَنِفيُّ 

ْ
ال ي  ُعَمْيٍر  ِ

 
ط

َ
ُيغ َعْرِج 

ْ
ِبال  

 َوْجَهُه َوُهَو ُمْحِرمٌ 
Dari al-Qasim bin Muhammad berkata; telah 

mengabarkan kepada kual-Furafishah bin 

'Umair al-Hanafi bahwasanya ia pernah 

melihat Utsman bin ‘Affan di Araj menutup 

wajahnya saat ihram. (HR. Imam Malik). 

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih:  

ْحظْوراِت 
َ
ِبيُح امل

ُ
ُرْوراُت ت  الضَّ

“Dalam keadaan darurat diperbolehkan 

melakukan yang dilarang” 

 
ا
 كانْت أو خاصة

ا
 الضرورِةعامة

َ
زلة

ْ
ِزُل َمن

ْ
ن
َ
ت
ُ
 الحاجة

Kebutuhan (al-hajah) terkadang mempunyai 

kedudukan yang sama dengan darurat baik yang 

bersifat umum maupun yang bersifat khusus. 

َن 
َ
ْمك

َ
َحِدِهَما َما أ

َ
ى ِمْن ِإْهَماِل أ

َ
ْول
َ
ْيِن أ

َ
ِلْيل  ِإْعَماُل الدَّ

Menggunakan dua dalil lebih didahulukan dari 

pada meninggalkan salah satunya, selama masih 

memungkinkan. 

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam al-Dasuki dalam kitab Hasyiahal-

Dasuki ‘ala al-Syarh al-Kabir (2/55) tentang 

haramnya laki-laki yang ihram untuk menutup 

wajah: 
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كذلك   رأٍس  أو  بْعضا  أْو   
 
ل

ُ
ك وْجٍه  ُر 

ْ
َست الرجِل  ى 

َ
عل وَحُرَم 

 
َ
ك ساِترا  ُيَعدُّ  فالوجُه بما  ُسوٍة، 

ْ
لن

َ
كق غيَرُه  فأولى  طيٍن 

ِ َما ُيَعدُّ 
 َيحُرم ستُرهما ِبكل 

ْ
والرأُس ُيخالفاِن سائَر البدِن ِإذ

لقا 
ْ
 ساترا ُمط

Haram bagi laki-laki (yang berihram) menutup 

semua atau sebagian wajah, demikian pula 

kepalanya, dengan sesuatu yang dianggap sebagai 

penutup, seperti tanah/lumpur, apalagi dengan 

alat yang biasa dipakai menutup kepala, seperti 

peci. Wajah dan kepala berbeda dengan anggota 

badan yang lain, di mana dua bagian ini haram 

untuk ditutupi dengan semua benda yang bisa 

dianggap sebagai penutup. 

2. Penjelasan al-Marghinani al-Hanafi dalam kitab al-

Hidayahfi Syarh Bidayati al-Mubtadi (1/136) 

tentang perbedaan ulama tentang laki-laki yang 

ihram untuk menutup wajah: 

 
َ
ُيغ ول   " يجوُز قال:  الشافعي  وقاَل   " رأَسه  ول  وجَهه  ي  ِ

 
ط

الرجِل  إحراُم   " السلم  عليه  لقوله  الوجِه   
ُ
غِطية

َ
ت للرجِل 

 ." في رأِسِه وإْحراُم اْلرأِة في وْجِهها

ول   وجَهُه  روا  ِم 
َ
خ
ُ
ت ل   " والسلم  الصلة  عليه  قوله  ولنا 

مُ  في  قاله   " يا  ِ
ب 
َ
ُمل القيامِة  يوَم   

ُ
ُيْبعث ُه  فإنَّ َي رأَسه 

 
ُوِف

ُ
ت ْحرٍم 

 فالرجُل 
ا
ي وجَهها مَع أنَّ في الكشِف ِفتنة

 
غِط

ُ
 ل ت

َ
ولن اْلرأة

ى
َ
ْول
َ
 بالطريِق ال

Al-Marghinani berkata “Tidak boleh menutupi 

wajah dan kepalanya”. Imam Syafii berpendapat 

bahwa laki-laki boleh menutup wajah berdasarkan 

hadis “Ihramnya laki-laki pada kepalanya dan 
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ihramnya perempuan pada wajahnya”. Sedangkan 

hanafiah mendasarkan pendapatnya pada hadis 

“Janganlah kalian tutupi wajahnya dan 

kepalanya, karena dia akan dibangkitkan pada 

hari kiamat dengan bertalbiyah”. Sababul wurud 

hadis ini adalah terkait orang ihram yang 

meninggal. Alasan lain, karena wanita tidak boleh 

menutupi wajahnya, padahal membuka wajah 

wanita menjadi sumber fitnah, maka menutup 

wajah bagi laki-laki lebih berat untuk dilarang. 

3. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam Kitab al-

Majmu’(7/268) bolehnya laki-laki yang ihram 

menutup wajah dan tidak ada kewajiban fidyah: 

 عليِه 
َ
ُر وجِهه ول ِفدية

ْ
مذهُبنا أنُه يجْوُز للرجِل املحِرم ست

… العلماِء  جمهوُر  قال  بِروايِة   وبه  أصحاُبنا  واحتجَّ 

ب سفياَن  عن  بن الشافعي  الرحمِن  عبد  عن   
َ
ُعيينة ن 

ثابٍت   ابِن  وزيَد  عفاَن  بن  عثماَن  )أن  أبيه  عن  القاسِم 

ُحرٌم(  وُهْم  وجْوَههم  ُرون  ِم 
َ
يخ كانوا  الحكِم  بن  ومرواَن 

 وهذا إسناد صحيح 
Pendapat madzhab kami (Syafiiyah) adalah 

dibolehkan bagi laki-laki yang berihram untuk 

menutup wajahnya dan tidak ada kewajiban 

fidyah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama… 

ulama madzhab kami berdalil dengan riwayat dari 

Sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Qasim 

dari ayahnya, bahwa Utsman bin Affan, Zaid bin 

Tsabit, dan Marwan bin Hakam, mereka menutup 

wajahnya ketika mereka sedang ihram. Dan 

riwayat ini sanadnya shahih. 
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4. Pendapat al-Buhutial-Hambali dalam kitab 

Kasysyafu al-Qina' ‘an Matnal-Iqna' (6/452) 

tentang bolehnya menutup wajah bagi laki-laki 

yang berihram: 

َماَن َوَزْيِد 
ْ
َيُجوُز ُرِوَي َعْن ُعث

َ
ُر َوْجَهُه ف

َ
ك
َّ
ْحِرُم الذ

ُ ْ
ى امل

َّ
ط

َ
ْو غ

َ
ل

ْيِرِهْم  
َ
َبْيِر َوغ اٍس َواْبِن الزُّ اِبٍت َواْبِن َعبَّ

َ
 ْبِن ث

Jika seorang laki-laki yang berihram menutup 

wajahnya maka hukumnya boleh, sebagaimana 

riwayat dari Utsman, Zaid bi Tsabit, Ibnu Abbas, 

dan Ibnu Zubair, sertaimam lainnya.  

5. Pendapat Imam al-‘Iraqy dalam kitab Tharhu al-

Tasribfi Syarh al-Taqrib (5/299) tentang larangan 

perempuan yang sedang ihram untuk menutup 

wajah: 

تصاُصها بذلك وأنَّ الرجَل 
ْ
 اخ

ُ
تقُب اْلرأة

ْ
ظاهُر قوِله ول تن

ما  في  الحديِث  أوَل  ذكَره  َما  ي  ُمقتض َ وهو  كذلك،  لْيَس 

ْر منه ساتَر الوجِه 
ُ
ك
ْ
ْحِرُم فإنه لْم َيذ

ُ
ه امل

ُ
 يتُرك

Makna teks dari hadis “Janganlah wanita 

memakai cadar ”itu khusus bagi wanita, 

sementara laki-laki tidak seperti itu. Dan ini sesuai 

dengan makna bagian awal hadis, tentang hal-hal 

yang harus ditinggalkan oleh orang yang ihram. 

Di sana Nabi Saw. tidak menyebutkan penutup 

wajah”.  

6. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni 

(3/301) tentang bolehnya perempuan yang sedang 

ihram menutup wajah karena hajah:  
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ِر وَ 
ْ
ى َست

َ
ا اْحَتاَجْت إل

َ
ا إذ مَّ

َ
أ
َ
ا ِمْنَها، ف ِريبا

َ
َِجاِل ق

ُروِر الر 
ُ
ْجِهَها، ِْل

ِلَك  
َ
ذ ُرِوَي  َوْجِهَها.  ى 

َ
َعل ِسَها 

ْ
َرأ ْوِق 

َ
ف ِمْن  ْوَب 

َّ
الث ْسُدُل 

َ
ت َها  ِإنَّ

َ
ف

 ، ْوِريُّ
َّ
َوالث َوَماِلٌك،  اٌء 

َ
َعط اَل 

َ
ق َوِبِه   .

َ
ة

َ
َوَعاِئش َماَن، 

ْ
ُعث َعْن 

ُد ْبُن  ، َوِإْسَحاُق، َوُمَحمَّ اِفِعيُّ َحَسِن. َوالشَّ
ْ
 ال

Jika perempuan yang sedang berihram dan ada 

laki-laki lain mendekat, maka boleh baginya untuk 

menutupi wajahnya dengan menurunkan kain dari 

atas kepalanya, sebagaimana diriwayatkan dari 

Utsman dan ‘Aisyah.   Pendapat ini juga 

disampaikan oleh ‘Atha, Malik, al-Tsauri, al-

Syafii, Ishaq, dan Muhammad bin al-Hasan.  
7. Pendapat Imam al-Rafi’i dalam kitab Fathual-Azizi 

bi Syarh al-Wajiz (7/440) tentang bolehnya orang 

yang berihram untuk menutup semua anggota 

badan kecuali kepala dengan syarat tidak berjahit: 

ل   ولكْن  ستُره  للُمْحرِم  يجوُز  البدِن  مَن  الرأِس  ِسَوى  ما 

. رَوى   ِ
 
ف

ُ
اِن والخ والُتبَّ والسراويِل  القميِص  لْبُس  لُه  يجوُز 

عليه  هللا  صلى  النبَي  أن  عنهما  هللا  رض ي  عمَر  ابُن  عن 

ياِب فقال ِ
 
" ل يلبُس    وسلم ُسِئل عما َيلبُس املحِرُم من الث

ول  الَبراِنَس  ول  العماِئَم  ول  السراويلِت  ول  القميَص 

يْقطْعهما 
ْ
يِن َول فَّ

ُ
َبْس خ

ْ
يل
ْ
ل
َ
 إل أحٌد ل يجُد نعليِن ف

َ
الخفاف

تارا 
ْ
ُمخ ذلك  من  شيئا  ِبَس 

َ
ل ولو   " الكعبين  ِمن  أسفَل 

ِصر. 
َ
 سواٌء طاَل زماُن اللبِس أو ق

ُ
ِزَمُهالِفدية

َ
 ل

Anggota badan selain kepala boleh bagi orang 

yang berihram untuk ditutup, tetapi tidak boleh 

memakai baju dan celana (berjahit), celana dalam, 

sepatu. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar 

ketika Rasulullah saw menjawab pertanyaan 
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tentang apa saja yang boleh dipakai oleh orang 

yang berihram “orang yang berihram tidak boleh 

memakai baju, celana, penutup kepala, burnus 

(baju yang ada penutup kepala), sepatu, kecuali 

orang yang tidak memiliki sandal, dia boleh 

memakai sepatu, dan hendaknya dia potong 

hingga di bawah mata kaki (terbuka mata 

kakinya)”. Andaikan orang yang berihram 

memakai salah satu dari pakaian di atas dalam 

keadaan biasa (tidak terpaksa) maka wajib 

membayar fidyah, baik memakainya dalam waktu 

yang lama atau sebentar.  

8. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam Kitab Al-

Majmu’ (7/261) bahwa perempuan berihram 

adalah dengan membuka wajah: 

ُرُه 
ْ
َست َيْحُرُم 

َ
ف ُجِل  الرَّ ِس 

ْ
َرأ

َ
ك َها  ِ

َحق  ِفي  َوْجُه 
ْ
ال
َ
ف  

ُ
ة
َ
ْرأ
َ ْ
اْل ا(  مَّ

َ
)أ

ُر 
ْ
َها َست

َ
ل ُجِل َوَيُجوُز  ِس الرَّ

ْ
َما َسَبَق ِفي َرأ

َ
ِ َساِتٍر ك

ل 
ُ
ِسَها    ِبك

ْ
َرأ

َراِويِل  ِ َوالسَّ
 
ف

ُ
خ
ْ
ِميِص َوال

َ
ق
ْ
ال
َ
ْيِرِهك

َ
ِخيِط َوغ

َ ْ
َوَساِئِر َبَدِنَها ِبامل

َر 
ْ
نَّ َست

َ
ِل َس 

ْ
أ ْدَر اليسير الذى بلى الرَّ

َ
ق
ْ
ال َوْجِه 

ْ
ال ُر ِمْن 

ُ
ْست

َ
َوت

  
َّ

إل ِرِه 
ْ
َست اْسِتيَعاُب  ُيْمِكُن   

َ
َول  

ا
َعْوَرة ْوِنِه 

َ
ِلك َواِجٌب  ِس 

ْ
أ الرَّ

لِ 
َ
 َك.ِبذ

Bagi perempuan yang berihram maka wajahnya 

harus dibuka sebagaimana laki-laki tidak boleh 

menutup kepalanya. Dan boleh baginya menutup 

kepala dan seluruh badannya dengan bahan yang 

berjahit, seperti baju, sepatu (khuf), dan celana. 

Dan boleh menutup sedikit bagian mukanya yang 

berbatasan dengan kepala, karena menutup 

kepalanya adalah wajib.  
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9. Pendapat al-Habib Muhammad bin Muhammad 

bin Umar al-Syatiri dalam kitab Syarhal-Yaqutal-

Nafis, halaman 340: 
ْيَها  

َ
َعل َد  دَّ

َ
ش اِفِعيًّ 

 
الش َماُم  ِ

ْ
َوال اَرِة 

َّ
ظ النَّ ْبُس 

ُ
ل َها 

َ
ل َوَيُجْوُز 

ِكْن 
َ
ل ِفْتَنِة 

ْ
ال ِمَن  ا 

ا
ْوف

َ
خ َوْجَهَها  َرْت 

َ
َست ا 

َ
ِاذ ِفْدَيِة 

ْ
ِبال ِزُمَها 

ْ
َوُيل

ِفْدَيِة 
ْ
ْحَمَد ِبَعَدِم ال

َ
َماِم ا ِ

ْ
ْوُل ال

َ
َها ق

ُ
 ُيْحِمل

Diperbolehkan bagi wanita untuk memakai 

kacamata. Imam Syafi’i menekankan hal tersebut 

dan mewajibkan membayar fidyah pada 

perempuan yang menutup wajahnya karena 

khawatir adanya fitnah. Namun pendapat Imam 

Ahmad (pendiri madzhab Hanbali) mengarahkan 

bahwa tidak ada keharusan membayar fidyah. 

10. Pendapat-pendapat ulama tentang maksud yang 

berjahit (al-makhith), antara lain:  

a. Pendapat Imam Taqiyuddin al-Syafii dalam 

kitab Kifayatu al-Akhyar (221): 

ْبس ِفي َجِميع ِإذا أحرم الرجل حرم عَ 
 
َواع،الول الل

ْ
ن
َ
ْيِه أ

َ
ل

 كالقميص  
ا
اَن مخيطا

َ
 َسَواء ك

ا
بدنه َوَرأسه ِبَما يعد لبسا

 
َ
ورد)أ ْلا  واْلزار  كالعمامة  يره 

َ
غ و 

َ
أ رجل    والسراويل  ن 

من   حرم 
ْ
امل يلبس  َما  َوسلم  ْيِه 

َ
َعل هللا  صلى  ِبي  النَّ َل 

َ
َسأ

َياب . ِ
 
 تلبسوا من الث

َ
اَل ل

َ
ق
َ
َياب ف ِ

 
 ..(  الث

Jika laki-laki sedang ihram maka haram 

baginya beberapa hal; pertama, haram bagi 

nya memakai sesuatu yang dianggap pakaian 

yang menutupi seluruh badan dan kepalanya, 

baik yang berjahit seperti baju dan celana atau 

yang tidak berjahit seperti surban dan sarung, 
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sebagaimana hadis (Apa saja yang boleh 

dipakai oleh orang yang berihram?”. Rasul 

Saw. menjawab: “janganlah kamu memakai 

baju …) 

b. Pendapat al-Buhutial-Hambali dalam kitab 

Kasysyafu al-Qina' ‘an Matnal-Iqna' (2/407): 
لُّ 
ُ
ك  :

ُ
ِخيط

َ ْ
ْيِه  )َوامل

َ
َعل ُبوِس 

ْ
ل
َ ْ
اْل ْدِر 

َ
ق ى 

َ
َعل  

ُ
اط

َ
ُيخ َما   

ِس(  
ُ
ُبْرن

ْ
َراِويِل َوال ِميِص َوالسَّ

َ
ق
ْ
ال
َ
 ك

Yang berjahit adalah setiap yang berjahit yang 

menutupi badan dan kepalanya, seperti baju, 

celana, dan burnus (baju yang ada penutup 

kepala). 

c. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni 

(3/302): 
ا   ِممَّ ْحِوِهَما، 

َ
َون اِب 

َ
ق ِ
َوالن  ِع 

ُ
ُبْرق

ْ
ال ِمْن   

ُ
ة
َ
ْرأ
َ ْ
اْل ُمِنَعْت  َما  َوِإنَّ

َوْجِه 
ْ
ِر ال

ْ
 ُيَعدَّ ِلَست

Sesungguhnya yang dilarang untuk dipakai 

oleh perempuan yang sedang ihram adalah 

seperti jilbab, cadar, dan lainnya yang 

dianggap dapat menutup wajah. 
11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang 

dalam  sidang Komisi Bidang Fatwa pada 

Musyawarah Nasional X MUI pada tanggal 26 

November 2020.  

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

 

MEMUTUSKAN 

 
MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEMAKAIAN MASKER  
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  BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM 

 

Pertama : Ketentuan Umum 

 

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

1. Orang yang berihram adalah orang yang 

melaksanakan ihram haji atau umrah yang terikat 

dengan berbagai ketentuannya. 

2. Masker adalah alat kesehatan yang digunakan 

untuk menutup area mulut dan hidung. 

 

Kedua : Ketentuan Hukum 

 

1. Memakai masker bagi perempuan yang sedang 

ihram haji atau umrah hukumnya haram, karena 

termasuk pelanggaran terhadap larangan ihram 

(mahdzurat al-ihram), sedangkan memakai 

masker bagi laki-laki yang berihram haji atau 

umrah hukumnya boleh (mubah).  

2. Dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak 

(al-hajah al-syar’iyah), memakai masker bagi 

perempuan yang sedang ihram haji atau umrah 

hukumnya boleh (mubah). 

3. Dalam hal seorang perempuan yang memakai 

masker pada kondisi sebagaimana pada angka 2, 

terdapat perbedaan pendapat: 

a. wajib membayar fidyah; 

b. tidak wajib membayar fidyah. 

4. Keadaan darurat atau kebutuhan mendesak (al-

hajah al-syar’iyah) sebagaimana dimaksud pada 

angka 2 antara lain:  

a. adanya penularan penyakit yang berbahaya; 

b. adanya cuaca ekstrim/buruk; 
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c. adanya ancaman kesehatan yang apabila tidak 

memakai masker dapat memperburuk kondisi 

kesehatan. 

 

Ketiga : Rekomendasi 

 

1. Agar pemerintah dan semua pihak yang terkait 

dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah untuk 

lebih memperhatikan dan menjaga kesehatan 

jamaah. 

2. Jamaah yang akan menggunakan masker 

hendaknya memilih masker yang suci dan sesuai 

standar kesehatan. 

 

Keempat : Ketentuan Penutup 

1.  Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata 

dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.   

2.  Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang 

memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau 

semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

 

Ditetapkan di:  Jakarta 

Pada tanggal :  11 Rabi’ul Akhir 1442 H 

 26  November  2020  M 
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FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 004/MUNAS X/ MUI/XI/2020 

Tentang 

PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI DENGAN UTANG  

DAN PEMBIAYAAN  

 

 

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 

10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah : 

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan perundang-undangan tidak 

terdapat larangan bagi BPS-BPIH untuk 

menyelenggarakan pembiayaan bagi jamaah dalam 

membayar setoran awal;  

  b. bahwa saat ini terdapat berbagai bentuk pembiayaan 

pendaftaran jamaah haji yang berasal dari lembaga 

keuangan konvensional; 

  c. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan-pertanyaan 

tentang hukum daftar haji dari utang dan 

pembiayaan; 
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d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

pembayaran setoran awal haji dengan utang dan 

pembiayaan, untuk dijadikan sebagai pedoman. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 

a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu; 

 ِ
َّ

ى َوّلِِل
َ
اِس ٱ َعل َبْيِت ٱ ِحجُّ  لنَّ

ْ
اعَ ٱ َمِن  ل

َ
ْيِه  ْسَتط

َ
  ِإل

ۚ ا
 َوَمن َسِبيل

 
َ
ِإنَّ  َفَر ك

َ
َ ٱف

َّ
ِنىٌّ  ّلِل

َ
َع  ٱ َعِن  غ

ْ
ِميَن ل

َ
 ل

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 

(istitha’ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. 

Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), 

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali 

Imran [3]: 97) 

b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam 

kebaikan: 

يَها ِ
 
 ُهَو ُمَول

ٌ
ٍ ِوْجَهة

ل 
ُ
   ۖ َوِلك

َ
 ٱف

 
ِبُقوا

َ
ْيَر  ٱ ْست

َ
خ
ْ
   ِت ۚل

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) 

yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-

lombalah (dalam membuat) kebaikan. (QS. Al-

Baqarah [2]: 148) 

c. Ayat tentang aturan bermu'amalah tidak secara 

tunai: 

آَمُنْوا ِذْيَن 
َّ
ال َها  يُّ

َ
ى   يأ ُمَسمًّ َجٍل 

َ
أ ى 

َ
ِإل ِبَدْيِن  ُتْم 

ْ
َداَين

َ
ت ا 

َ
ِإذ

ُتُبْوُه... 
ْ
اك

َ
 ف

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu 
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yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

(QS. Al-Baqarah [2]: 282) 

 

d. Ayat tentang perintah menunaikan akad: 

ُعُقْوِد 
ْ
ْوا ِبال

ُ
ْوف

َ
ِذْيَن آَمُنْوا أ

َّ
َها ال يُّ

َ
 َيآ أ

Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad 

itu. (QS. Al-Maidah [5]: 1) 
e. Ayat tentang ijarah:  

َمِن  ْيَر 
َ
خ ِإنَّ  ِجْرُه 

ْ
اْسَتأ َبِت 

َ
َياأ ِإْحَداُهَما  ْت 

َ
ال
َ
َجْرَت ق

ْ
اْسَتأ  

ِميُن. 
َ
ل
ْ
ِويُّ ا

َ
ق
ْ
 ال

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 

“Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang 

bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya. (QS. al-Qashash [28]:26) 
f. Ayat tentang perintah menangguhkan pelunasan 

utang, jika yang berhutang belum mampu untuk 

melunasi:  

ى َمْيَسَرٍة… 
َ
 ِإل

ٌ
َنِظَرة

َ
ْو ُعْسَرٍة ف

ُ
اَن ذ

َ
 َوِإْن ك

Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam 

kesulitan, berilah tangguh sampai ia 

berkelapangan…” (QS. al-Baqarah [2]: 280) 

 

g. Ayat tentang perintah untuk saling tolong 

menolong dalam perbuatan positif, 

وا   
ُ
َعاَون

َ
ت  

َ
َول ْقَوى  َوالتَّ  ِ

ِبر 
ْ
ال ى 

َ
َعل وا 

ُ
َعاَون

َ
ِم  َوت

ْ
ث ِ
ْ

اْل ى 
َ
َعل

اِب. 
َ
ِعق

ْ
ِديُد ال

َ
َ ش

َّ
َ ِإنَّ َّللا

َّ
ُقوا َّللا ُعْدَواِن َواتَّ

ْ
 َوال
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 

(QS. al-Maidah [5]: 2) 
 

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain: 

a.  Hadis tentang kewajiban haji: 

اَل 
َ
ِ صلى هللا   :َعِن اْبِن ُعَمَر رض ي هللا عنه ق

َّ
اَل َرُسوُل َّللا

َ
ق

وسلم عَ عليه  ُم 
َ

  :ُبِنَياِْلْسل
َّ

ِإل َه 
َ
ِإل  

َ
ل ْن 

َ
أ َهاَدِة 

َ
ش ْمٍس 

َ
خ ى 

َ
ل

َوِإيَتاِء   ِة، 
َ

ل الصَّ اِم 
َ
َوِإق  ،، ِ

َّ
َّللا َرُسوُل  ا  دا ُمَحمَّ نَّ 

َ
َوأ  ُ

َّ
َّللا

، َوَصْوِم َرَمَضاَن  ِ
اِة، َوالَحج 

َ
ك   الزَّ

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: “Islam itu didirikan atas lima dasar. 

Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang 

berhak disembah melainkan Allah dan 

Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan 

sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan 

Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah 

bagi yang mampu melakukannya." (Mutafaqun 

Alaih). 

 

b. Hadis-hadis tentang beberapa prinsip 
bermu’amalah, antara lain: 

1) Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu 

Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi 

s.a.w. bersabda: w 
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ْجَرُه.
َ
ُيْعِلْمُه أ

ْ
ل
َ
ا ف ِجْيرا

َ
َجَر أ

ْ
 َمِن اْسَتأ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, 

beritahukanlah upahnya.” 
 

2) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah: 

هللُا   رََّج 
َ
ف َيا، 

ْ
ن الدُّ َرِب 

ُ
ك ِمْن   

ا
ْرَبة

ُ
ك ُمْسِلٍم  َعْن  رََّج 

َ
ف َمْن 

َعبْ 
ْ
ِقَياَمِة، َوهللُا ِفْي َعْوِن ال

ْ
َرِب َيْوِم ال

ُ
 ِمْن ك

ا
ْرَبة

ُ
ِد  َعْنُه ك

ِخْيِه )رواه مسلم(. 
َ
َعْبُد ِفْي َعْوِن أ

ْ
 َماَداَم ال

“Barang siapa melepaskan dari seorang 

muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan 

melepaskan kesulitan darinya pada hari 

kiamat; dan Allah senantiasa menolong 

hamba-Nya selamaia (suka) menolong 

saudaranya.” 
 

3) Hadis riwayat Jama’ah dari Abu Hurairah: 

ٌم…  
ْ
ل
ُ
ِ ظ

ِني 
َ
غ
ْ
ُل ال

ْ
 َمط

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan 

oleh orang mampu adalah suatu 

kezaliman….”  
 

4) Hadis riwayat al-Nasa’i, Abu Daud, Ibn 

Majah, dan Ahmad: 

ِريِد، عَ  ِ  َعْن َعْمِرو ْبِن الشَّ
َّ

اَل َرُسوُل َّللا
َ
اَل: ق

َ
ِبيِه، ق

َ
ْن أ

ِعْرَضُه   ُيِحلُّ  َواِجِد 
ْ
ال يُّ 

َ
ل َم 

َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل هللُا  ى 

َّ
َصل

 َوُعُقْوَبَتُه.
Dari ‘Amr bin Syarid dari bapaknya berkata: 

Rasulullah Saw. bersabda: “Penundaan 

(pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
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mampu menghalalkan harga dirinya dan 

memberikan sanksi kepadanya.”  
 

5) Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu 

Hurairah: 

َضاءا 
َ
ْم ق

ُ
ْحَسُنك

َ
ْم أ

ُ
ْيَرك

َ
ْو خ

َ
ْم أ

ُ
ْيِرك

َ
ِإنَّ ِمْن خ

َ
 ف

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah 

orang yang paling baik dalam pembayaran 

utangnya.”  

 
6) Hadis riwayat al-Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf 

al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: 

 

ْو  
َ
أ  
ا
ل
َ
َحل َم  َحرَّ ا  حا

ْ
ُصل  

َّ
ِإل ْسِلِميَن 

ُ ْ
اْل َبْيَن  َجاِئٌز  ُح 

ْ
ل لصُّ

َ
ا

ْسِلُموَن عَ 
ُ ْ
َواْل ا  َحلَّ َحَراما

َ
َم  أ ا َحرَّ

ا
ْرط

َ
 ش

َّ
ُروِطِهْم ِإل

ُ
ى ش

َ
ل

ا.  َحلَّ َحَراما
َ
ْو أ

َ
 أ
ا
ل
َ
 َحل

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum 

muslimin kecuali perjanjian yang 

mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram; dan kaum 

muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 

kecuali syarat yang mengharamkan yang 

halal atau menghalalkan yang haram.” 
 

3.  Kaidah Fikih 

ْحِرْيِمَها.
َ
ى ت

َ
ْن َيُدلَّ َدِلْيٌل َعل

َ
 أ
َّ
 ِإل

ُ
ِْلَباَحة

ْ
ِت ا

َ
َعاَمل

ُ ْ
ْصُل ِفي اْل

َ
 ال

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya.” 
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َ
ْيِسْيَر ا ْجِلُب التَّ

َ
 ت
ُ
ة قَّ

َ
ش
َ ْ
 ْل

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.” 

ُرْوَرةِ   الضَّ
َ
ة
َ
ِزل
ْ
ِزُل َمن

ْ
ن
َ
ْدت

َ
 ق

ُ
َحاَجة

ْ
ل
َ
 ا

“Kebutuhan dapat menduduki posisi darurat.” 

َحِة 
َ
ْصل

َ ْ
 ِباْل

ٌ
ِة َمُنْوط ِعيَّ ى الرَّ

َ
َماِم َعل ِ

ْ
 اْل

ُ
ف َصرُّ

َ
 ت

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap 

rakyat harus mengikuti kemaslahatan“. 

MEMPERHATIKAN: 1. Penjelasan ulama tentang makna istitha’ah haji, antara 

lain:  

a. Penjelasan Al-Alüsî dalam kitab Rüh al-Ma’ãnî, 

(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], jilid II, juz IV, h. 7-8): 

 الُق 
ُ
  ذهَب   الوِل   ىل وإِبِهما.  أو   اِل مل با  أو   دِن بالبَ   ا إم    درة

   هُ عنَد   جُّ حلا  جُب فيَ ،  مالٌك   اْلمامُ 
َ
 ملا  على  قدَر   ْن مَ   ىعل

ْ
 يِ ش 

 الشافعى  اْلمامُ   ذهَب   ىنالثاِ   ىل إ  و،  الطريِق   ىفوالكسِب 

   ذاولِ 
َ
   جَب وْ أ

َ
   وجَد   إذا  زمِن ال   على  الستنابة

ُ
 أ

َ
  ينوُب   مْن   جرة

 ىلتعا   اهللا   رض ى  العظُم   نا إمامُ   ذهَب   الثالِث   ىل وإ،  عنه

 عباٍس   ابِن   عْن   هريوغ  البيهقى  ه أخرَج   ما  ه ؤيُد ويُ ،  عنه

:    أنه  عنهما  ىلتعا  رض ي  العبِد   بدُن   يصحَّ   اْن   السبيُل قال 

  ريغ  نمِ  وراحلٍة  زاٍد   ُن مثلهُ  ويكوُن 
َ
 . به فَح جي نا

 أخرجه  ا مب  عنه  ىلتعا  اهللا  رض ى  الشافعى  اْلمامُ   واستدَل 

 هذه   لْت نزَ   امل":  قال  اهللا  عبد  بن  جابرٍ   عن  ىنالدارقط

 
ُ
( سبيل  إليه  استطاع  من  البيت  حج  الناس  على  وهلل(الية

 الزادُ ":  قال؟  السبيُل   ما   اهللا  رسوَل   يا : فقال  رجٌل   قامَ 

 
ُ
   نمِ   هذاى  وَ وَر   "والراحلة

ُ
   رٍق ط

َ
  فيما   ظاهُر   وهو  ىتش
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   الشافعى  إليه   ذهَب 
ُ
   َر قصَ   حيث

َ
 اليِة ملا  على  الستطاعة

 خم  ووُه ،  البدنيِة   َن دوْ 
َ
 ا

ٌ
 اْلمامُ   إليه  ذهَب   امل  لف

 خم مالٌك 
ا
   الفة

ا
 .ظاهرة

  شروِط   لبعِض   بياٌن   بأنه  فيه  وقع   ما  لْو فيؤُ   نا إماُم   وأما

  ْب ملجي   مثل  الطريِق   أمُن   َد فقِ   لو   أنه  بدليٍل   الستطاعِة 

 مل  وسلم  عليه  ىلتعا  اهللا  صلى  أنه  والظاهُر ،  عليه  ُج حلا

 ىف   فسرملا  و  ل  فكيْ   المرِ   ظهورِ لِ   البدِن   حِة ِص لِ   يتعرْض 

 ىلإ   ستطيِع مل ا  نفِس لِ   ُل وِص ملا  السبيُل   هو   قيقةحلا

 ىف   ما  أنَّ   ؤيُد يُ   ا ممو،  الصحِة   بدوِن   ليتصور   ذاه و   البيِت 

  الرواياِت   بعِض   ىفوردَ   أنه  الشروِط   لبعِض   بيان   ديِث حلا

  أيضا  ىن الدارقط  أخرج  فقد،    فيه   ا ممواحٍد   على   اْلقتصاُر 

 عليه   اهللا   صلى  يبالن  أن  وجهه  ىلتعا  اهللا  م كر   علي  عن

 ملو   ريبع  ظهَر   َد جت  أن :   فقال   السبيل  عن   ئَل ُس   وسلم

 .  الزادَ  يذكْر 

Kemampuan (qudrah, istitha`ah) itu ada kalanya 

berupa kemampuan (kesehatan) badan, 

kemampuan materi, atau keduanya sekaligus. 

Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. 

Menurutnya, haji wajib bagi orang yang mampu 

berjalan dan kasab (mencari bekal) dalam 

perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat 

Imam Syafi’i. Oleh karena itu, Imam Syafi’i 

mewajibkan orang lumpuh untuk mencari 

pengganti (yang menghajikannya) jika ia 

mempunyai biaya untuk mengupahnya. Pendapat 

ketiga adalah pendapat imam kami yang agung 

(Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung 
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oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh 

Baihaqi dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: 

“Jalan” (yang dimaksudkan dalam ayat al-

Qur’an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia 

mempunyai uang untuk (memperoleh) bekal dan 

kendaraan tanpa harus berdesak-desakan. Imam 

Syafi’i berargumentasi dengan  hadis yang 

dikeluarkan oleh Daraquthni dari Jabir bin 

Abdullah, ia berkata: “Ketika ayat الناس علِى وهلل  
سبيال إليه استطاِع من البيت حج   diturunkan, seorang 

laki-laki bediri dan bertanya (kepada Rasulullah): 

Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud ‘jalan’ (as-

sabîl) tersebut? Rasulullah menjawab: ‘Biaya dan 

kendaraan’. Hadis ini diriwayatkan dengan jalan 

yang banyak. Zahir hadis ini mendukung pendapat 

Imam Syafi’i karena hadis itu membatasi 

istitho’ah hanya pada kemampuan materi, tanpa 

mensyaratkan kesehatan badan. Secara jelas 

pendapat Imam Syafi’i ini bertentangan dengan 

pendapat Imam Malik.  
Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat 

bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian 

syarat istitho’ah haji. Buktinya, bila seseorang 

tidak mendapatkan jalan yang aman menuju 

Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Memang, 

Rasulullah SAW tidak menjelaskan masalah 

kesehatan badan (syarat istitho’ah), karena 

persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak 

disyaratkan, padahal yang dijelaskan (oleh Nabi) 

itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat 

menghantarkan seseorang yang mampu untuk 

berhaji ke Baitullah, dan ini tidak mungkin dapat 

dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara 
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hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis 

tersebut hanyalah menjelaskan sebagian syarat 

istitho’ah adalah sebuah riwayat lain yang hanya 

mengemukakan salah satu dari kandungan hadis 

itu. Al-Daraquthni mengeluarkan hadis dari Ali 

ra. bahwa Nabi Saw. ditanya tentang makna 

“jalan”; beliau bersabda: “Yakni jika kamu 

mendapatkan punggung unta (kendaraan)”. Di 

sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zãd). 

b. Penjelasan Al-Baidãwî dalam kitab Tafsîr al-

Baidãwî, 1/172, Beirut: Dãr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 

1988 M: 

إليه  استطا  من)   البعِض   بدُل   الناِس   نمِ   بدٌل (  سيبلًع 

ِ   نمِ 
ٌص  الكل  ُمخصَّ  هللا  صلى  اهللا  رسوُل   َر فسَّ   وقد،  له 

   وسلم  عليه
َ
  دقوَل يؤِي    وهو   والراحلِة   بالزاِد   الستطاعة

باْلاِل،    عنه   هللا  رض ى  الشافعي   أوجَب   ولذلكإنها 

 
َ
  وقال .    عنه  ينوب  من  أجرة  وجد  إذا  الزمن  على  اْلستنابة

 على  قدَر   ْن َم   على فيجُب  بالبدِن لى إنها  تعا  هللاحمه  ر   مالٌك 

 أبو  وقالالحج.    او  للبيت  الطريق   ىف  والكسباْلش ي  

"  إليه في " ريوالضملى بمجوع المرين،  تعا هللاحمه  ر  حنيفة

 أتى إلى الشيئ فهو سبيله. ما  وكلللبيت أو الحج 

(Bagi orang yang sanggup mengadakan 

perjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan 

kata istitho’ah dengan biaya dan kendaraan. 

Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam Syafii 

bahwa yang dimaksud istitho’ah adalah 

kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan 

orang yang lumpuh mencari orang yang 

menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai 



138 

 

 

 

biaya untuk mengupahnya. Imam Malik 

berpendapat bahwa istitho’ah adalah 

(kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang 

yang mampu berjalan dan berusaha (mencari 

bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. 

Abu Hanifah berpendapat bahwa istitho’ah 

meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan 

badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke 

Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat 

mengantarkan pada sesuatu adalah arti kata sabil.  

c. Penjelasan Al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ 

(7/64):  

ذكَرَها   التى   
ُ
الخمسة ُه 

ُ
شروط فالوُل  بغيره  )واستطاعة( 

أْصحاُبنا   قال  ا  صحيحا ُه 
ُ
بدن يكوَن  أن  )أحُدها(   

ُ
ف ِ

اْلصن 

ان  واْلراُد  الراحلِة  علي  بها  َيْستْمِسك   
ٌ
قوة فيه   

ُ
رط

َ
وُيشت

ال  علي  وجَد يثُبَت  فإْن  شديدٍة  مشقٍة  بغيِر  راحلِة 

ا   رٍض أو غيِره فليَس ُمْستطيعا
َ
 ِْل
ا
شديدة

ا
 مشقة

Syarat istitha’ah dalam malaksanakan ibadah haji 

ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan 

mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. 

Dan kalau masih merasa payah ketika naik 

kendaraan maka ia tidak masuk kategori 

istitha’ah.  
d. Penjelasan Abu Bakr bin Sayyid Muhammad 

Syatha al-Dimyati dalam kitab I’anah Al-Tholibin 

(al-Hidayah, juz 2, hal 282): 

املحتاُج   والقريُب واْلملوُك 
ُ
الزوجة يجُبنفقُته  بمْن  واْلراُد 

هِل الضروراِت من اْلسلِمين ولْو ِمن غيِر أقارِبه لِخْدمتِه وأ 
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َعضروراِت اْلسلمين بِإطعاِم 
ْ
َير ِمْن أنَّ دف ِ

ْلا ذكُروه في الس 

ِمْن  أكثَر  ملَك  َمْن  فْرٌض على  ونحِوِهما  عاٍر  جائٍع وكسوِة 

ا غالُب الناِس حتى َمْن ينتسُب  
َ
ِكفايِة سنٍة وقْد أْهمَل هذ

   إلى الصلِح 

Yang dimaksud dengan orang yang wajib 

dinafkahi adalah istri, kerabat, budak yang 

dimilikinya yang dibutuhkan untuk melayaninya, 

dan orang-orang Islam yang sangat membutuhkan 

walaupun bukan kerabatnya sebagaimana 

disebutkan dalam kitab Al-Siyar, bahwa 

membantu orang-orang Islam yang sangat 

membutuhkan dengan cara memberi makan orang 

yang kelaparan, memberi pakaian orang-orang 

yang telanjang (tidak punya pakaian) dan 

selainnya merupakan kewajiban bagi orang yang 

memiliki lebih dari kecukupan satu tahun. 

Mayoritas orang acuh terhadap hal ini, bahkan 

orang yang disebut-sebut saleh sekalipun. 

2.  Pendapat ulama tentang istitha’ah adalah merupakan 

syarat wajib haji (bukan syarat sah): 

a. Pendapat Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm Juz. 

2: halaman. 127: 

اِفِعيُّ  الشَّ اَل 
َ
ِمْن )ق ِبَها  َيُحجُّ   

ٌ
َسَعة َماِلِه  ِفي  ْن 

ُ
َيك ْم 

َ
ل َوَمْن   :  )

ا 
َ
ذ اَن 

َ
ك إْن  ِكْن 

َ
َول ِبيَل  السَّ َيِجُد   

َ
ل ُهَو 

َ
ف َيْسَتْقِرَض  ْن 

َ
أ ْيِر 

َ
غ

 ِفيِه 
ُ
ة
َ
ْو اِلْسِتَدان

َ
ْن َيِبيَع َبْعَض َعَرِضِه أ

َ
ْيِه أ

َ
َعل

َ
ِثيٍر ف

َ
َعَرٍض ك

 . ى َيُحجَّ  َحتَّ

Imam Al-Syafi’iy berkata: barangsiapa yang tidak 

mempunyai kecukupan harta untuk beribadah haji 
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tanpa berhutang maka dia dikategorikan orang 

yang tidak mampu untuk berhaji, namun jika 

memiliki banyak harta maka wajib baginya 

menjual sebagian harta atau berhutang agar bisa 

melaksanaka ibadah haji.  

b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' 

Syarhal-Muhadzdzab, juz 7 halaman 45: 

ْيِه 
َ
إل ُمْحَتاٌج  َوُهَو   

َ
ة
َ
اِحل َوالرَّ اَد  الزَّ ِبِه  ِري 

َ
ت
ْ
َيش َما  ُوِجَد  َوِإْن 

ْو  
َ
أ ْيُن  اَن الدَّ

َ
 ك

ًّ
َزْمُه َحال

ْ
َيل ْم 

َ
ل ْيِه 

َ
ْيَن ِلَدْيٍن َعل نَّ الدَّ

َ
 ِل

ا
ل جَّ

َ
ُمؤ

ْيِه.... 
َ
َعل َم  ِ

ُقد 
َ
ف َراِخي 

َّ
الت ى 

َ
َعل َحجُّ 

ْ
َوال َفْوِر 

ْ
ال ى 

َ
َعل َحالَّ 

ْ
ال

ِء  
َ

ْمل ِ
ْ

اْل ِفي  اِفِعيُّ  الشَّ ْيِه 
َ
َعل صَّ 

َ
ن َرُه 

َ
ك
َ
ذ ِذي 

َّ
ال ا 

َ
َهذ ْرُح(  )الشَّ

َوْجٌه   َوِفيِه  ْيِن 
َ
ِريق

َّ
الط ِمْن  ْصَحاُب 

َ ْ
ال ْيِه 

َ
َعل َبَق 

ْ
ط
َ
  َوأ

ٌّ
اذ

َ
ش

 َبْعَد 
َّ

ي إل ض ِ
َ
 َيْنق

َ
 ل

ا
َجل

َ
 أ

ا
ل جَّ

َ
ْيُن ُمؤ اَن الدَّ

َ
ا ك

َ
ُه إذ نَّ

َ
 أ

ٌ
َضِعيف

ْيُرُهَما َوِبِه 
َ
ي َوغ ِ

 
َتَول

ُ ْ
اَوْرِديُّ َواْل

َ ْ
اُه اْل

َ
ِزَمُه َحك

َ
ِ ل
َحج 

ْ
ُرُجوِعِه ِمْن ال

اِرِميُّ  َع الدَّ
َ
ط

َ
  .ق

Jika dia memiliki harta untuk membeli bekal dan 

biaya perjalanan sedangkan dia membutuhkan 
harta tersebut untuk bayar hutang maka tidak 
wajib haji baginya, baik hutang itu sifatnya tunai 
maupun kredit karena hutang tunai wajib 
dibayar segera mungkin sedangkan haji 

merupakan kewajiban yang boleh diundur, maka 
didahulukan membayar hutang. Penjelasan: ini 
adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam al-

Syafiiy dalam kitab al-Imla’ dan diikuti oleh 

murid-muridnya, tapi ada pendapat syadz yang 

lemah. Jika dia memiliki hutang yang belum jatuh 

tempo hingga selesainya pelaksanaan haji, maka 
wajib baginya melaksanakan ibadah haji. 
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Pendapat ini disampaikan oleh al-Mawardi, al-

Mutawalli dan imam yang lain seperti al-Darimiy. 

c. Pendapat al-Syarqawi dalam kitab Hasyiyatual-

Syarqawi ‘ala al-Tuhfah, juz I, halaman 460: 

ُه 
َ
َعل

َ
ا ف

َ
ِكْن ِإذ

َ
َحجُّ ل

ْ
ْيِه ال

َ
ْم َيِجْب َعل

َ
ا ل ْن ُمْسَتِطْيعا

ُ
ْم َيك

َ
َمْن ل

َ
ف

هُ 
َ
ْجَزأ

َ
 أ

Orang yang tidak mampu, maka tidak wajib haji, 

akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka 
hajinya sah. 

d. Pendapat Muhammad bin Syihabuddin Ar-Ramli 
dalam kitab Nihayatu al-Muhtajila Syarhi al-

Minhaj, juz III, halaman 233: 

 
ُ
ة يَّ ِ

ُحر 
ْ
ال ِفْيِه  اْجَتَمَع   

ُ
َحْيث َعاِجٍز  لُّ 

ُ
َوك َفِقْيِر 

ْ
ال َحجُّ  ُيْجِزُئ 

َ
ف

ِرْيُض ُحُضوْ 
َ ْ
 اْل

َ
ف

َّ
ل
َ
ك
َ
ْو ت

َ
َما ل

َ
 ك

ُ
ِلْيف

ْ
ك ُجْمَعِة َوالتَّ

ْ
 َر ال

Hajinya orang fakir atau orang yang tidak 
mampu adalah sah, selama dia merdeka dan 

mukallaf, seperti orang sakit yang memaksakan 
diri untuk melaksanakan shalat Jum’at. 

3. Fatwa DSN-MUI nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 

tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS). 

4. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Tahun 2012 tentang Talangan Haji. 

5. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha’ah 

Kesehatan Haji. 
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6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam 

Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah 

Nasional X MUI pada tanggal 26 November 2020.  

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 
 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEMBAYARAN SETORAN  

  AWAL HAJI DENGAN UTANG DAN  

  PEMBIAYAAN 

 

Pertama :    Ketentuan Umum 

   Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

1. Utang adalah harta yang diperoleh seseorang 
dengan ketentuan akan mengembalikan senilai 
dengan harta tersebut kepada pihak yang 

berpiutang. 

2. Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana yang 

diperoleh dari lembaga keuangan.  

 
Kedua : Ketentuan Hukum     

1. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil 
utang hukumnya boleh (mubah), dengan syarat:  

a. bukan utang ribawi; dan 

b. orang yang berutang mempunyai kemampuan 
untuk melunasi utang, antara lain dibuktikan 
dengan kepemilikan aset yang cukup. 

2. Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang hasil 
pembiayaan dari lembaga keuangan, hukumnya 
boleh dengan syarat: 

a.  menggunakan akad syariah; 

b.  tidak dilakukan di Lembaga Keuangan 
Konvensional; dan 
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c.  nasabah mampu untuk melunasi, antara lain 

dibuktikan dengan kepemilikan aset yang 

cukup. 

3. Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang 

dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 

(dua) adalah haram. 

 

Ketiga  : Rekomendasi 
 

1. Pemerintah bersama pemangku kepentingan di 

bidang pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji 

perlu melakukan sinergi dalam penyusunan 

kebijakan bagi pendaftaran haji untuk masyarakat. 

2. Pemerintah perlu mengantisipasi dan 

mengadministrasikan pendaftaran haji agar kondisi 

antrian haji yang sangat panjang tidak menyebabkan 

madharat. 

3. Umat Islam hendaknya melaksanakan ibadah haji 

setelah adanya istitha’ah dan tidak memaksakan 

diri untuk melaksanakan ibadah  haji sebelum 

benar-benar istitha’ah. 
 

Keempat  : Ketentuan Penutup 

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

2.  Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang 

memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak 

dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

 

Ditetapkan di:  Jakarta 

Pada tanggal : 11 Rabi’ul Akhir 1442 H 

                        26  November   2020   
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FATWA 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor: 005/MUNAS X/ MUI/XI/2020 

Tentang 

PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI YANG SUDAH MAMPU 

 

 

 

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tanggal 

10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah : 

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan informasi data Kependudukan 

2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia yang 

sudah tergolong istitha’ah (mampu) secara ekonomi 

untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk 

haji; 

  b. bahwa kondisi di atas muncul pertanyaan tentang 

hukum orang tidak mendaftar haji padahal sudah 

mampu; 

  c. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
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penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu, 

untuk dijadikan sebagai pedoman. 

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT: 

a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu; 

 ِ
َّ

ى َوّلِِل
َ
اِس ٱ َعل َبْيِت ٱ ِحجُّ  لنَّ

ْ
اعَ ٱ َمِن  ل

َ
ْيِه  ْسَتط

َ
  ِإل

ۚ ا
 َوَمن َسِبيل

َفَر 
َ
ِإنَّ  ك

َ
َ ٱف

َّ
ِنىٌّ  ّلِل

َ
َع  ٱ َعِن  غ

ْ
ِميَن ل

َ
 ل

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 

terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 

(istitha’ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. 

Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), 

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali 

Imran [3]: 97) 

b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam 
kebaikan: 

يَها ۖ ِ
 
 ُهَو ُمَول

ٌ
ٍ ِوْجَهة

ل 
ُ
  َوِلك

َ
 ٱف

 
ِبُقوا

َ
ْيَر  ٱ ْست

َ
خ
ْ
   ِت ۚل

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) 

yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-

lombalah (dalam membuat) kebaikan. (QS. Al-

Baqarah [2]: 148) 

 

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain: 

a.  Hadis tentang kewajiban haji: 

اَل 
َ
ِ ص :َعِن اْبِن ُعَمَر رض ي هللا عنه ق

َّ
اَل َرُسوُل َّللا

َ
لى هللا  ق

  
َّ

ِإل َه 
َ
ِإل  

َ
ل ْن 

َ
أ َهاَدِة 

َ
ش ْمٍس 

َ
خ ى 

َ
َعل ُم 

َ
وسلم:ُبِنَياِْلْسل عليه 

اِة، 
َ
ك ِة، َوِإيَتاِء الزَّ

َ
ل اِم الصَّ

َ
، َوِإق ِ

َّ
ا َرُسوُل َّللا دا نَّ ُمَحمَّ

َ
ُ َوأ

َّ
َّللا

، َوَصْوِم َرَمَضاَن  ِ
  َوالَحج 
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Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: “Islam itu didirikan atas lima perkara. 

Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang 

berhak disembah melainkan Allah dan 

Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan 

sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan 

Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah 

bagi yang mampu melakukannya." (Mutafaqun 

Alaih) 

 

b. Hadis-hadis tentang perintah untuk 
menyegerakan ibadah haji, antara lain: 

اَل َرُسوُل 
َ
اَل: ق

َ
اٍس ق َم: َعِن اْبِن َعبَّ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ِ َصل

َّ
 َّللا

 ِ
َحج 

ْ
ى ال

َ
وا ِإل

ُ
ل َعجَّ

َ
  -"ت

َ
َفِريَضة

ْ
 َيْدِري  -َيْعِني: ال

َ
ْم ل

ُ
َحَدك

َ
ِإنَّ أ

َ
ف

هُ 
َ
 )رواه أحمد( " َما َيْعِرُض ل

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw. 

bersabda: “Bersegeralah kalian berhaji -yaitu 

haji yang wajib- karena salah seorang diantara 

kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. 

[HR. Ahmad) 

 

َحِدِهَما َعِن ا 
َ
ْو أ

َ
َفْضِل، أ

ْ
اٍس، َعِن ال اَل: َعِن اْبِن َعبَّ

َ
ِر ق

َ
خ

ْ
 آل

   ، َحجَّ
ْ
ال َراَد 

َ
أ »َمْن  َم: 

َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل هللُا  ى 

َّ
َصل  ِ

َّ
َّللا َرُسوُل  اَل 

َ
ق

  ،
ُ
ة
َّ
ال الضَّ ِضلُّ 

َ
َوت ِريُض، 

َ ْ
اْل َيْمَرُض  ْد 

َ
ق ُه  ِإنَّ

َ
ف ْل،  َيَتَعجَّ

ْ
ل
َ
ف

 »
ُ
َحاَجة

ْ
ْعِرُض ال

َ
 )رواه ابن ماجه(  َوت

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau 

sebaliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda: 

“Barang siapa hendak melaksanakan haji, 

hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang 

seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) 
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hilang, dan adanya suatu hajat yang 

menghalangi”. (HR. Ibnu Majah) 

 

c. Hadis tentang maksud dari kata istitha’ah dalam 

haji: 

ى  
َ
 )َوهلِل َعل

ُ
َية

َ
ْت َهِذِه ال

َ
َزل
َ
ا ن
َّ َ
اَل: ْل

َ
َس َعِن الَحَسِن ق

ُ
َعْن ُيْون

َيا  َرُجٌل:  اَل 
َ
ق  )

َ
ْيِه َسِبيل

َ
ِإل اَع 

َ
اْسَتط َمِن  َبْيِت 

ْ
ال ِحجُّ  اِس  النَّ

)رواه  َرُسْوَل    
ُ
ة
َ
اِحل َوالرَّ اُد  الزَّ اَل 

َ
ق ِبْيُل؟  السَّ َما  هللِا 

 الدارقطني(
Dari Yunus dari al Hasan, berkata: “Ketika 

turun ayat: َِسب يال إ لَْيه  اْستََطاَعِ ِ َِمن  اْلبَْيت  ِ جُّ ِح  النَّاس  َعلَىِ ه ِ  َولِل 

ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, 

apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah 

menjawab: bekal dan kendaraan”. (HR. al-

Daruquthni) 

 

3.  Kaidah Fikih dan Ushul Fikih, antara lain: 

ى الَفْوَر   َيْقَتض ِ
َ
ْمِر ل

َ
ْصُل ِفى ال

َ
 ال

Pada dasarnya perintah (Amr) itu tidak menuntut 
dilaksanakan segera. 

َصاِلِح 
َ ْ
ِب اْل

ْ
ى َجل

َ
ٌم َعل دَّ

َ
َفاِسِد ُمق

َ ْ
 اْل

ُ
 َدْرأ

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari 
kemaslahatan. 

َحِة 
َ
ْصل

َ ْ
 ِباْل

ٌ
ِة َمُنْوط ِعيَّ ى الرَّ

َ
َماِم َعل ِ

ْ
 اْل

ُ
ف َصرُّ

َ
 ت

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap 

rakyat harus mengikuti kemaslahatan 
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MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para imam tentang kewajiban haji, apakah 

‘ala al-faur atau ‘ala al-tarakhi, antara lain: 

a. Pendapat al-Syarqawi Ibnu ‘Abidin dalam kitab 

Radd al-Mukhtar (2/462):  

ِفي   
َ
َحِنيَفة ِبي 

َ
أ َعْن   

ٌ
ة
َ
َمْنُقول  

ُ
ة
َ
ل
َ
ْسأ

َ ْ
اْل َباِه( 

ْ
ش
َ ْ
ال َوِفي  ُه 

ُ
ْول

َ
)ق

َرُه 
َ
ك
َ
ذ وُر 

ُ
ك
ْ
ذ
َ ْ
اْل ْفِصيُل  َوالتَّ ِج،  َزوُّ

َّ
الت ى 

َ
َعل  ِ

َحج 
ْ
ال ْقِديِم 

َ
ت

ِهَد 
ْ
َرَها ِفي ال

َ
ك
َ
ْجِنيِس، َوذ ِهَداَيِة ِفي التَّ

ْ
، َصاِحُب ال

ا
ة
َ
ق
َ
ل
ْ
اَيِة ُمط

َوُمْقَتَضاُه  ِعْنَدُه  َفْوِر 
ْ
ال ى 

َ
َعل َحجَّ 

ْ
ال نَّ 

َ
أ ى 

َ
َعل ِبَها  َهَد 

ْ
ش

َ
َواْست

ِج، َزوُّ
َّ
ى الت

َ
ِ َعل

َحج 
ْ
ْقِديُم ال

َ
 ت

(dalam masalah yang hampir sama) yaitu tentang 
mendahulukan haji dari pada nikah. Menurut 

Imam Abu Hanifah kewajiban haji itu tidak boleh 
ditunda jika sudah mampu, termasuk 
mendahulukan ibadah haji dari pada menikah. 

Masalah ini dikupas panjang lebar dalam kitab 

al-Hidayah.  

b. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Maliki dalam kitab al-

Madkhal (4/214):  
ْم َيُحجَّ 

َ
َحَراِم َول

ْ
ِ ال

َّ
ى َبْيِت َّللا

َ
ُه إل

ُ
غ ِ
 
ا ُيَبل  َوَزادا

ا
ة
َ
َك َراِحل

َ
»َمْن َمل

ى 
َ
َعال

َ
َ ت

َّ
نَّ َّللا

َ
ِلَك أ

َ
ا« َوذ ْصَراِنيًّ

َ
ْو ن

َ
ا أ ْن َيُموَت َيُهوِديًّ

َ
ْيِه أ

َ
 َعل

َ
ل

َ
ف

اِس  النَّ ى 
َ
َعل  ِ

َّ
}َوّلِِل ْيِه   َيُقوُل 

َ
ِإل اَع 

َ
اْسَتط َمِن  َبْيِت 

ْ
ال ِحجُّ 

عمران:   ]آل  َبَواِن 97َسِبيل{ 
َ
أ ُه 

َ
ل وَن 

ُ
َيك ْن 

َ
أ  

َّ
إل ُهمَّ 

َّ
الل  ]

َعاَم 
ْ
ال ْيِهَما 

َ
َعل ْص  َربَّ

َ
َيت
ْ
ل
َ
ف ْيِه 

َ
َعل  

ا
ة
َ
َفق

َ
ش َحُدُهَما 

َ
أ ْو 

َ
أ َيْمَنَعاِنِه 

عُ  ْغ 
ُ
َيْبل ْم 

َ
ل َما  ا 

َ
َوَهذ َم،  دَّ

َ
ق
َ
ت َما 

َ
ك َعاَمْيِن 

ْ
ِإْن َوال

َ
ف يَن  ِ

ت  ِ
الس  ُمُرُه 

ُرُه  ِ
 
خ

َ
ُيؤ  

َ
َول َفْوِر 

ْ
ال ى 

َ
َعل  ِ

َحج 
ْ
ال ى 

َ
إل  

ُ
َباَدَرة

ُ ْ
اْل ْيِه 

َ
َعل ْت 

َ
ن َعيَّ

َ
ت َها 

َ
غ
َ
َبل

 َيْسَتِخيُر ِفيِه. 
َ

ْيِرِهَما َول
َ
 غ

َ
َواِلَدْيِن َول

ْ
ْجِل ال

َ
 ِل
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Barang siapa yang memiliki kendaraan dan biaya 

yang dapat menyampaikannya ke Baitullah, 
kemudian dia tidak berhaji sampai dia 
meninggal,  maka dia mati dalam keadaan 
Yahudi atau Nashrani. Hal itu berdasarkan 
firman Allah “Mengerjakan haji adalah 
kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 

orang yang sanggup (istitha’ah) mengadakan 
perjalanan ke Baitullah”. Kecuali dia kedua 

orang tuanya atau salah satunya tidak 
mengizinkan karena butuh ditemani (diasuh), 

maka boleh baginya menunda selama satu atau 
dua tahun, sebagaimana penjelasan yang sudah 
lewat. Hal ini jika umurnya belum 60 tahun.  Jika 

sudah berumur 60 tahun maka dia wajib 
menyegerakan ibadah haji dan tidak 
mengakhirkan dengan alasan orang tua lainnya 

dan tidak perlu istikharah. 
c. Pendapat Imam al-Syafii yang terdapat dalam 

kitab al-Majmu karya Imam al-Nawawi (7/102): 
أن  ْيِرِه 

َ
ِبغ ْو 

َ
أ ِبَنْفِسِه  َحجُّ 

ْ
ال ْيِه 

َ
َعل َوَجَب  ْن 

َ
ِْل ْسَتَحبُّ 

ُ ْ
َواْل

أخره  إذا  ولنه  الخيرات(  )فاستبقوا  تعالى  لقوله  يقدمه 

نة عرضه للفوات بحوادت الزمان ويجوز أن يؤخره من س

النبي  وأخر  ست  سنة  نزلت  الحج  فريضة  لن  سنة  إلى 

عذر  غير  من  عشر  سنة  إلى  الحج  وسلم  عليه  صلى هللا 

 فلو لم يجز التأخير ْلا أخره( 

Disunnahkan bagi orang yang sudah mampu 
untuk menyegerakan ibadah haji, karena berbuat 
baik harus segera disegerakan dan karena apa 

yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. 
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Menunda haji satu atau dua tahun di saat sudah 
mampu hukumnya boleh, karena haji diwajibkan 

pada tahun keenam hijriyah dan Nabi Saw. 

melaksanakan haji pada tahun kesepuluh hijriyah 
dengan tanpa uzur.  

d. Pendapat al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-

Muhtaj (4/4): 
  
َ

ل ْن 
َ
َوأ َبْعُد  ِفْعِل 

ْ
ال ى 

َ
َعل َعْزِم 

ْ
ال ْرِط 

َ
ِبش َراِخي 

َّ
الت ى 

َ
َعل َوُهَما 

ْو 
َ
َول ِريَنٍة 

َ
ِبق َماٍل  ِف 

َ
ل
َ
ت ْو 

َ
أ َعْضٍب  ْوِف 

َ
خ ْو 

َ
أ ٍر 

ْ
ِبَنذ ا 

َ
ق َيَتَضيَّ

ُيْف  َما 
َ
ك  

ا
إْن َضِعيَفة  

َّ
إل ِع  َوسَّ

ُ ْ
اْل ِخيُر 

ْ
أ
َ
ت َيُجوُز   

َ
ل ُهْم 

ُ
ْول

َ
ق ِهُمُه 

َسَدُه 
ْ
ف
َ
ا أ َضاءا َعمَّ

َ
ْوِنِهَما ق

َ
ْو ِبك

َ
أ ُنُه ِمْنُه 

ُّ
َمك

َ
ِ ت

ن 
َّ
ى الظ

َ
َب َعل

َ
ل
َ
غ

اِن 
َ
ْمك ِ

ْ
ِبَمْوِتِه ِمْن آِخِر ِسِني اْل َن ِفْسُقُه  َبيَّ

َ
ت َماَت 

َ
َر ف خَّ

َ
َوَمَتى أ

ْوِتَفُيَردُّ 
َ ْ
ى اْل

َ
َم ِبِه إل

َ
ُض َما َحك

َ
ِهَد ِبِه َوُيْنق

َ
  َما ش

“Haji dan Umrah itu tidak harus dilakukan pada 

saat orang telah mampu (karena haji adalah 
wajib muwassa’) dengan syarat dia harus 
berniat untuk menunaikannya di waktu 
mendatang serta adanya dugaan kuat bahwa ia 
masih mampu untuk melakukannya. Haji dan 

umrah dapat menjadi wajib mudhayyaq karena 

nadzar, khawatir sakit, khawatir hilangnya harta, 

dan sebab mengqadla haji atau umrah yang fasid. 

Jika seseorang menunda haji di saat mampu 
kemudian dia mati dia termasuk orang fasik 
terhitung sejak waktu penundaan sampai hari 
matinya. Semua kesaksiannya ditolak dan 

keputusannya dibatalkan. 
e. Penjelasan Ibnu Hayyan dalam kitab al-Bahru al-

Muhith (3/340):  
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عبِد  بِن  ُعمَر  أُبو  وقاَل  واْلالكيِة.  الحنفيِة  عِن   والقولِن 

تْفسيِق   تْرِك  العلماِء على  إجماُع  التراِخي  ويدلُّ على   : البِر  

 ، رُه العاَم الواجَب عليه في وقِته  ِ إذا أخَّ
القادِر على الحج 

 . فقضاها  وقُتها  خرَج  حتى   
ا
صلة َت  فو  َمْن  بخلِف 

وقِت  ِمن  أْعواٍم  بعَد  حجَّ  ْلن  ُيقاُل  ل  أنه  على  وأجمُعْوا 

قاٍض  أنَت  في اْسِتطاعِته  يجُد  ل  بالتراخي  قال  مْن  وكلُّ   .

ا إل ما ُرِوي عن سحنون : أنه إذا زاَد على الستيَن  ذلك حدًّ

َق  ِ
س 
ُ
 وهو قادٌر وترَك ف

Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang 

menjadi dasar pendapat boleh menunda 

pelaksanaan haji adalah ijma’ para ulama yang 

tidak menghukumi orang yang sudah mampu dan 

menunda hajinya dengan kata fasik. Hal ini 

berbeda dengan orang yang kelewatan waktu 

shalat maka dia wajib men-qadlanya. Para ulama 

juga sepakat, bahwa orang yang sudah istithaah 

tetapi hajinya dilaksanakan setelah beberapa 

tahun, tidak dianggap hajinya sebagai haji qadla. 

Tidak ada riwayat yang jelas tentang batas waktu 

yang ditolelir pelaksanaan haji dengan ‘tarakhi”, 

kecuali riwayat dari Sahnun, bahwa jika 

seseorang yang istithaah dan telah berumur 60 

tahun dan tidak berhaji maka dihukumi sebagai 

orang fasik.  
4. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia tahun2018 tentang Istitha’ah 

Kesehatan Haji; 
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5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam 

Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah 

Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.  

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

MEMUTUSKAN 
 
MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENUNDAAN  

  PENDAFTARAN HAJI BAGI YANG SUDAH  

  MAMPU 

 

Pertama :     Ketentuan Umum 

 Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 

1. Wajib ‘ala al-tarakhi adalah suatu kewajiban yang 

pelaksanaannya tidak mesti disegerakan.  

2. Wajib ‘ala al-faur adalah suatu kewajiban yang 

pelaksanaannya mesti disegerakan. 

 

Kedua : Ketentuan Hukum     

1. Ibadah haji merupakan kewajiban ‘ala al-tarakhibagi 

orang muslim yang sudah istitha’ahnamun demikian 

disunnahkan baginya untuk menyegerakan ibadah 

haji. 

2. Kewajiban haji bagi orang yang mampu(istitha’ah) 

menjadi wajib ‘ala al-faur jika:  

a. sudah berusia 60 tahun ke atas; 

b. khawatir berkurang atau habisnya biaya 

pelaksanaan haji; atau 

c. qadla’ atas haji yang batal. 

3. Mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria 

pada angka 2, hukumnya wajib. 

4. Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang 

memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya haram. 
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5. Orang yang sudah istitha’ah tetapi tidak 

melaksanakan haji sampai wafat wajib dibadal 
hajikan. 

6. Orang yang sudah istitha’ah dan sudah mendaftar 

haji tetapi wafat sebelum melaksanakan haji, sudah 

mendapatkan pahala haji dan wajib dibadalhajikan. 

 

Ketiga  : Rekomendasi 

Pemerintah membuat kebijakan untuk memprioritaskan 

calon jamaah yang sudah masuk kategori wajib ‘ala al-

faur. 

Keempat  : Ketentuan Penutup 

 

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.  

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang 

memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak 

dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. 

 

Ditetapkan di :  Jakarta 

Pada tanggal  :  11 Rabi’ul Akhir 1442 H 

                    26  November  2020   M 
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SURAT KEPUTUSAN 

MUSYAWARAH NASIONAL X 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

--------------------------------------------- 

Nomor:Kep-04/Munas-XI/2020  

Tentang 

REKOMENDASI/TAUSHIYAH 

MUSYAWARAH NASIONAL X MAJELIS ULAMA INDONESIA 

 

 

 

 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 

tanggal 25 s.d. 27 November 2020 Miladiyah di Jakarta, setelah : 

MENIMBANG :    Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah 

Nasional X Majelis Ulama Indonesia Tahun 2020.  

MENGINGAT          :    1. Al-Quran. 

2. Sunnah Rasulullah SAW. 

3. Pancasila. 

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah 

Tangga MUI. 

 

MEMPERHATIKAN: 1. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia    

      pada Upacara Pembukaan dan Sidang Pleno  

     Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

2. Sambutan Presiden RI pada Upacara Pembukaan 

Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
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3. Laporan Komisi Rekomendasi/Taushiyah pada 

Sidang Pleno Musyawarah Nasional X Majelis 

Ulama Indonesia. 

4. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para 

peserta Musyawarah Nasional X Majelis Ulama 

Indonesia. 

 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT : 

M E M U T U S K A N 

 

MENETAPKAN      : 1.  Rekomendasi dan Taujihat Jakarta hasil 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia 

sebagaimana tercantum pada lampiran Surat 

Keputusan ini. 

  2.  Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia 

mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis 

Ulama Indonesia Pusat untuk menyempurnakan 

redaksi dari keputusan ini. 

  3.  Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia 

mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan Majelis 

Ulama Indonesia untuk melaksanakan dan 

menyosialisasikan Rekomendasi dan Taujihat 

Jakarta hasil Musyawarah Nasional X Majelis 

Ulama Indonesia agar dapat diketahui dan 

dilaksanakan. 

 

 

Ditetapkan di   : JAKARTA 

Tanggal  : 11 Rabi’ul Akhir 1442 H. 

    26 November   2020   M. 
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MUSYAWARAH NASIONAL X 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

 

 

PIMPINAN SIDANG PLENO, 

 

 

Ketua,      Sekretaris, 

  

     

   

 

 

  Dr. K.H. SODIKUN, M.Si   Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A. 
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REKOMENDASI  

MUNAS X MUI TAHUN 2020 

 

 

 بسمِهللاِالرحمنِالرحيِم

 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia Tahun 2020 (Munas X 

MUI Tahun 2020) yang diselenggarakan pada 25-27 November 2020 

secara tatap muka atau luar ruang (luring, offline) di Hotel Sultan, Jakarta 

dan secara dalam ruang (daring, online) telah membahas berbagai situasi 

dan kondisi nasional dan internasional yang terkait dengan kepentingan 

umat Islam, bangsa dan negara Indonesia.  Terkait dengan itu, sebagai 

wujud ikut mengambil peran dan tanggung jawab mencari solusi dan 

mengatasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan nasional dan 

internasional, dan dengan senantiasa mengharap ridla Allah Subhanahu 

wa Ta’ala, Munas X MUI Tahun 2020 menyampaikan rekomendasi 

sebagai berikut.  

 

A. Keagamaan 

1. MUI mencermati adanya kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan 

dari sebagian umat Islam Indonesia menghadapi wabah COVID-19. 

Hal ini disebabkan virus yang tidak kelihatan tersebut telah 

menjangkiti banyak orang dan telah mengakibatkan cukup banyak 

penduduk Indonesia meninggal dunia dengan penyakit bawaannya. 

Wabah itu juga telah menyebabkan perubahan mendasar dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia dan menimbulkan banyak 

kerugian, termasuk pemutusan hubungan kerja, menjadi 

pengangguran, berkurangnya pendapatan, dan kecemasan 

menghadapi masa depan. 
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Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020: 

 

a. mengingatkan kepada seluruh umat Islam bahwa wabah COVID-

19 merupakan penyakit yang harus diatasi bersama 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, 

bersabar dan menerima takdir adanya virus tersebut; 

b. mendorong dan menekankan pentingnya seluruh umat Islam 

untuk terus berikhtiar mencegah dan mengatasi wabah ini dengan 

melakukan adaptasi kebiasaan baru dan menerapkan perubahan 

perilaku agar tetap dapat hidup sehat di tengah wabah COVID-

19. Hal itu dilakukan dalam bentuk antara lain menerapkan 

protokol kesehatan secara ketat, menjaga kesehatan, istirahat dan 

tidur yang cukup, berolahraga, makan dan minum yang bergizi 

seimbang, memperbanyak doa, dzikir, mendekatkan diri kepada 

Allah swt (taqarrub ila Allah) dan meningkatkan imunitas tubuh 

dengan berbagai cara sesuai anjuran pemerintah; 

c. mendukung program-program kerja pemerintah dan berbagai 

komponen bangsa dan lembaga masyarakat dalam ikhtiar 

mencegah dan mengatasi wabah tersebut; 

d. mendukung dan mendorong pemerintah dan berbagai lembaga 

penelitian dan lembaga kesehatan untuk meningkatkan berbagai 

ikhtiar untuk dapat menemukan vaksin anti virus COVID-19 

yang halal; dan 

e. meminta pemerintah untuk memperjelas apakah jenazah pasien 

Covid 19 masih berpotensi menularkan virus Covid 19. Jika tidak 

menularkan maka pasien Covid 19 harus dipulasarakan 

sebagaimana kondisi normal.  

2. MUI mendorong setiap umat Islam untuk menuntut ilmu agama 

dengan berguru kepada ulama yang mengajarkan ajaran Islam Ahlus 

Sunnah wal Jamaah yang bersifat moderat, damai, toleran dan 

menghargai perbedaan sebagai rahmat serta rahmatan lil alamin. 

Untuk itu dituntut peran yang lebih maksimal dari para ulama, 

ormas dan lembaga Islam untuk terus mengintensifkan penyebaran 
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ajaran Islam dan mengembangkan pemahaman yang benar kepada 

umat Islam. Ikhtiar kolektif tersebut diyakini mampu meluruskan 

berkembangnya paham yang menyimpang atau bertentangan dengan 

ajaran Islam. 

3. MUI menilai situasi kerukunan umat beragama saat ini belum 

mencapai titik ideal sebagaimana yang dicita-citakan bersama. 

Berbagai masalah kerukunan umat beragama terkadang masih  

muncul di tengah masyarakat yang berbeda agama sehingga  

menyebabkan terganggunya keharmonisan dan ketenteraman hidup 

bertetangga dan bermasyarakat.  

Atas dasar itu juga, Munas X MUI Tahun 2020: 

a. mendorong dan mendukung pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah untuk mengokohkan kebijakan dan regulasi mengenai 

kerukunan umat beragama yang berisi pengaturan mengenai 

kerukunan umat beragama yang mencakup tiga aspek: kerukunan 

antar umat beragama, kerukunan internal umat beragama, dan 

kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. 

Penyusunan kebijakan dan regulasi tersebut hendaknya dengan 

bermusyawarah kepada majelis-majelis agama; dan  

b. mendorong para pemuka agama dari agama apapun juga untuk 

terus merawat komunikasi dan hubungan baik serta melakukan 

silaturrahim sehingga makin dapat saling memahami dan saling 

pengertian tanpa mengorbankan aqidah dan keimanan masing-

masing. Hubungan baik dan silaturrahim antar pemuka agama 

akan menjadi teladan bagi umat dan menjadi acuan dalam 

interaksi antar umat beragama; 

4. Mendorong pembentukan UU Kerukunan Umat Beragama yang 

sebagian materinya berasal dari Peraturan Bersama Menteri Nomor 

8 dan 9 Tahun 2006 tentang Peran Kepala Daerah Dalam 

Pembinaan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Komunikasi 

Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah ditingkatkan menjadi 

UU Kerukunan Umat Beragama dengan penambahan materi sesuai 

kebutuhan bangsa. Keberadaan UU yang mengatur tentang 

kerukunan umat beragama, dan salah satu materinya mengenai 
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pendirian rumah ibadah diharapkan dapat memperkuat regulasi 

mengenai hal itu dan meminimalisir potensi terjadinya keresahan 

dan ketegangan di masyarakat akibat pendirian atau operasional 

rumah ibadah. 

 

B. Ideologi 

1. MUI menilai saat ini Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara 

belum diterapkan secara optimal dalam kehidupan masyarakat, 

bangsa dan negara. Sementara berbagai paham dan ideologi lain 

seperti kapitalisme, liberalisme dan sekularisme terlihat mewujud 

dalam praktik kehidupan, terutama di bidang sosial, ekonomi, 

politik, budaya dan lain sebagainya. 

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020: 

a. mendorong Pemerintah dan berbagai komponen bangsa untuk 

meningkatkan sosialisasi dan internalisasi Pancasila kepada 

masyarakat dan aparat penyelenggara negara; dan 

b. mengingatkan Pemerintah agar menghambat berkembangnya 

paham dan ideologi kapitalisme, liberalisme dan sekularisme di 

tanah air. 

2. Pancasila adalah kesepakatan bersama bangsa Indonesia (Darul 

‘Ahdi, Darus Sulhi, Darul Mitsaq). Pancasila sudah sejalan dengan 

agama. Oleh karenanya jangan mempertentangkan antara agama dan 

Pancasila, dan juga jangan mengagamakan Pancasila.    

3. MUI mencermati paham komunisme, ekstremisme, sekulerisme, 

hedonism, dan liberalisme adalah ancaman nyata bagi Pancasila dan 

Wasathiyatul Islam. Atas dasar itu Munas MUI menyerukan kepada 

pemerintah, DPR, dan lembaga negara serta masyarakat untuk 

memperkuat ketahanan bangsa.  

 

C. Politik  

1. MUI mencermati masih terjadinya praktik politik yang belum 

mencerminkan  nilai-nilai Pancasila. Politik masih dimaknai dan 

diorientasikan pada bagaimana merebut dan mempertahankan 

kekuasaan politik dengan berbagai cara, bahkan termasuk 
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melanggar etika, moral, dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa kehidupan politik 

di Indonesia sangat kuat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan 

oligarki di mana hanya kelompok-kelompok tertentu dan pemilik 

modal kuatlah yang menguasai kehidupan politik. Hal ini tentu saja 

mencederai nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang luhur yang 

diperjuangkan oleh semua komponen bangsa. Realitas dan praktek 

politik seperti ini juga akan mengganggu dan menyulitkan 

terwujudnya cita-cita berdirinya negara sebagaimana tercantum 

dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.  

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020 menyerukan kembali 

kepada semua kekuatan politik dan lembaga politik, terutama partai 

politik agar mengedepankan etika  dan moral, taat kepada hukum 

dan peraturan yang berlaku, serta berorientasi kepada aspirasi 

rakyat. Apabila kekuatan-kekuatan dan lembaga-lembaga politik 

dapat menerapkan hal itu maka diyakini akan terwujud kehidupan 

politik yang demokratis, nomokratis, beretika dan bermoral 

sehingga menenteramkan dan membahagiakan rakyat. Di samping 

itu, hal ini akan makin memudahkan terwujudnya cita-cita 

berdirinya negara sebagaimana amanah para pendiri negara dalam 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 

2. MUI melihat masih ada kebijakan dan langkah serta regulasi 

pemerintah yang belum sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat. 

Hal ini dapat diketahui dari munculnya kekecewaan, kritik, dan 

unjuk rasa dari kelompok-kelompok masyarakat kepada pemerintah.  

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020 mengingatkan kepada 

pemerintah agar berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD NRI 

Tahun 1945, serta mengacu kepada aspirasi dan kepentingan rakyat. 

Kekuasaan yang dipegang pemerintah merupakan amanah dari 

rakyat yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar 

kemakmuran dan kebahagiaan rakyat.  

3. MUI memandang DPR belum dapat mencapai titik ideal dalam 

memenuhi aspirasi rakyat, termasuk dalam hal pembentukan UU. 

Berbagai kritik, masukan dan unjuk rasa berbagai kelompok 
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masyarakat terhadap berbagai RUU yang ada di DPR belum 

memperoleh respon DPR yang memadai dan sesuai harapan rakyat. 

Hal ini menimbulkan kekecewaan publik dan jika hal ini dibiarkan 

maka dikhawatirkan bisa menimbulkan gejolak di masyarakat dan 

berpotensi tidak efektifnya penerapan UU di masyarakat.  

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020 mengingatkan DPR agar 

meningkatkan kepekaannya terhadap aspirasi rakyat dalam 

membentuk UU bersama pemerintah. Untuk itu berbagai RUU yang 

telah mendapatkan  usulan perbaikan atau bahkan penolakan dari 

berbagai kelompok masyarakat hendaknya direvisi sesuai masukan 

dan terhadap RUU yang ditolak hendaknya bisa dihentikan 

pembahasannya serta ditarik dari Prolegnas. 

 

D. Hukum 

1. Penegakan hukum di Indonesia masih belum sesuai harapan rakyat, 

masih dilakukan dengan tebang pilih, tumpul ke atas dan tajam ke 

bawah. Bahkan ada kecenderungan vonis pengadilan yang 

dijatuhkan kepada terpidana korupsi menurun selama beberapa 

tahun terakhir. Hal ini sangat mengecewakan rakyat karena hal itu 

tidak mencerminkan keadilan dan membuat orang tetap berani 

melakukan korupsi karena kelak kalau diproses hukum tidak akan 

menyebabkan hukuman yang keras dan berat. 

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020 mengingatkan aparat 

penegak hukum sejak di tingkat Kepolisian/KPK, Kejaksaan dan 

pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya 

kepada terdakwa korupsi, bahkan hukuman seumur hidup dan 

hukuman mati.  

Meminta pimpinan lembaga penegak hukum terus-menerus 

mengingatkan seluruh jajaran di bawahnya untuk menjadi penegak 

hukum yang bersih, jujur, dan istiqamah. Seiring dengan itu 

pimpinan lembaga penegak hukum hendaknya menjatuhkan 

hukuman kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran hukum 

dan kode etik profesi penegak hukum sesuai hukum yang berlaku; 

Proses hukum hendaknya dilaksanakan dengan tegas dan transparan 
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terhadap aparat penegak hukum yang diduga terlibat atau menjadi 

pelaku kejahatan, dan pada puncaknya dijatuhi hukuman maksimal. 

2. MUI menilai masih terjadi ketegangan dan konflik di masyarakat 

akibat terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan 

mengenai pendirian rumah ibadah. Hal ini disebabkan sikap yang 

kurang mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta kurang 

tegasnya lembaga penegak hukum dan lembaga terkait seperti 

pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan tersebut secara 

konsisten. Sampai saat ini potensi keresahan, ketegangan dan 

konflik antarkelompok masyarakat mengenai pendirian dan 

operasional rumah ibadah cukup tinggi dan seharusnya dapat 

diminimalisir oleh semua komponen bangsa dan pemerintah.  

3. MUI mencermati sampai saat ini RUU Haluan ideologi Pancasila 

(RUU HIP) yang telah mendapat penolakan luas dari berbagai 

kelompok masyarakat belum dicabut secara resmi dari daftar 

Prolegnas. Di sisi lain, pemerintah telah mengajukan RUU Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) sebagai pengganti RUU 

HIP.  

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020: 

a. meminta DPR dan pemerintah membuka ruang partisipasi publik 

seluas-luasnya mengenai RUU BPIP  dan mempertimbangkan 

sungguh-sungguh pendapat berbagai kelompok masyarakat 

mengenai RUU tersebut; 

b. mendorong berbagai kelompok masyarakat dan berbagai 

organisasi masyarakat memberikan pendapat dan masukan 

terkait adanya RUU BPIP tersebut; dan 

c. meminta agar pembentukan RUU BPIP wajib mendasarkan diri 

pada prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011. 

4. MUI mencermati UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR 

bersama Pemerintah dan diundangkan oleh Presiden menjadi UU 
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Nomor 11 Tahun 2020 tetap menjadi kontroversi, mendatangkan 

keberatan bahkan menimbulkan penolakan yang luas oleh berbagai 

komponen masyarakat serta asosasi/organisasi yang terkait atau 

terkena dampak UU tersebut.  

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020: 

a. mengingatkan Pemerintah dan DPR hendaknya 

mempertimbangkan sungguh-sungguh suara rakyat yang 

keberatan atau bahkan menolak UU Cipta Kerja tersebut serta 

mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya revisi mendasar 

terhadap UU tersebut; 

b. memahami dan mendukung inisiatif berbagai kelompok 

masyarakat dan asosiasi/organisasi yang merasa dirugikan 

dengan adanya UU tersebut yang menggunakan mekanisme 

konstitusional yang tersedia untuk mengajukan pengujian UU 

tersebut (judicial review) UU Cipta Kerja ke Mahkamah 

Konstitusi; dan 

c. mendorong Mahkamah Konstitusi agar memeriksa, mengadili 

dan memutus perkara pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja untuk dapat bersikap dan bertindak 

imparsial (tidak memihak), independen, mengacu pada 

kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan dan kebenaran 

dengan berlandaskan kepada batu uji UUD NRI Tahun 1945. 

5. MUI mengamati dampak kerusakan akibat minum minuman 

beralkohol terhadap badan, jiwa, dan harta benda sangatlah besar. 

Di samping itu, para pemakai minuman beralkohol meresahkan dan 

menimbulkan ketidak-tentraman dan kecemasan di kalangan warga 

sekitarnya. Konsumsi minuman beralkohol juga dapat 

mengakibatkan mabuk yang menyebabkan peminumnya tidak lagi 

dapat menggunakan akal sehatnya sehingga dapat melakukan sikap 

dan perilaku yang menganggu dan mengancam orang lain serta 

membahayakan dirinya sendiri. Dalam tingkat yang parah, peminum 

minuman keras yang mabuk dapat melakukan kejahatan terhadap 

orang lain yang mengancam keselamatan dan nyawa orang lain serta 
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merusak barang dan peralatan. Oleh karena itu dalam pandangan 

Islam, minuman keras merupakan induk kejahatan. 

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020: 

a. mengusulkan dan mendorong agar RUU Larangan Minuman 

Beralkohol yang saat ini ada dalam Prolegnas dapat dibahas oleh 

DPR bersama Pemerintah sesuai jadwal; 

b. mendorong pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol di 

DPR melibatkan partisipasi luas berbagai pihak, termasuk 

organisasi masyarakat; dan 

c. meminta DPR, partai-partai politik yang mempunyai kursi di 

DPR dan Pemerintah serta berbagai majelis agama dan 

masyarakat luas memberikan dukungan terhadap RUU Larangan 

Minuman Beralkohol. 

 

E. Ekonomi 

1. Perekonomian nasional cenderung menjadi bebas dan terbuka 

dengan kurang pengendalian dan pembatasan oleh negara sehingga 

terlihat adanya penerapan ekonomi kapitalisme dan liberalisme di 

tanah air kita. Dalam sistim ekonomi seperti ini, maka kalangan 

atau kelompok masyarakat tertentu saja yang memiliki modal dan 

akses kekuasaan yang kuat yang akan menguasai perekonomian 

bangsa. Ditambah faktor struktural berupa buruknya distribusi 

kekayaan akibat sistim ekonomi liberal yang melahirkan peraturan 

dan kebijakan yang tidak berkeadilan dan diskriminatif sehingga 

tidak memberikan keberkahan dan hanya menguntungkan 

segelintir orang dan merugikan sebagian besar masyarakat. 

Sementara penguatan peran ekonomi umat Islam Indonesia terkait 

erat dengan peran politik dan sosial budaya yang belum signifikan 

berlandaskan nilai-nilai Islam. 

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020: 

a. meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang secara serius dan 

komprehensif tentang kebijakan, regulasi, dan praktik 

perekonomian nasional dewasa ini. Pemerintah hendaknya 
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memperbandingkan kebijakan, regulasi, dan praktik tersebut 

dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; 

b. meminta Pemerintah untuk memperbaiki dan mengubah secara 

mendasar apabila terdapat kebijakan dan regulasi yang dipandang 

kurang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 

sehingga terdapat kesesuaian dan keselarasan antara kebijakan 

dan regulasi yang direvisi tersebut dengan dasar negara dan 

konstitusi negara kita tersebut; dan 

c. mendorong dan mendukung kebijakan dan program kerja 

Pemerintah agar terus mengacu pada ikhtiar mewujudkan 

keadilan dalam bidang ekonomi, pemerataan pendapatan seluruh 

rakyat, dan melaksanakan pertumbuhan ekonomi.  

2. Masih terdapatnya kemiskinan yang membelit warga apalagi di era 

wabah COVID-19 saat ini. Tingkat pengangguran juga meningkat 

sehingga masyarakat benar-benar mengalami kesulitan atau 

kesengsaraan ekonomi (economic miseries). Menurut data 

Suryahadi (April 2020) diproyeksikan jumlah orang miskin akan 

meningkat 12,37% atau sekitar 33,24 juta jiwa. Angka 

pengangguran pun, menurut data dari Bappenas (2020) diprediksi 

akan bertambah 4,22 juta atau akan meningkat 7,8 hingga 8,5% 

dari total angkatan kerja, yaitu setara dengan 6,88 juta jiwa. 

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020 mendorong Pemerintah 

untuk meningkatkan program-program yang selama ini telah 

dijalankan dan dipandang mampu mengatasi kemiskinan dan 

pengangguran tersebut, antara lain melalui program-program sosial 

dan pembukaan lapangan kerja baru. 

3. Untuk mengatasi dan mencarikan solusi terhadap berbagai 

permasalahan lainnya di bidang ekonomi, Munas X MUI Tahun 

2020: 

a. mendorong umat Islam Indonesia, dan terutama generasi 

mudanya untuk memiliki etos kerja dan etos wiraswasta yang 

kuat. Baik dilakukan melalui lembaga pendidikan (sekolah 

maupun pesantren) maupun lembaga-lembaga Islam lainnya 

termasuk ormas-ormas Islam dan majelis- majelis taklim yang 
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tersebar di seluruh tanah air. Penguatan semangat ibadah dengan 

penguatan semangat bermuamalah secara Islami merupakan 

suatu keniscayaan dan keharusan. Demikian pula semangat 

mengutamakan membeli produk muslim harus menjadi agenda 

bersama umat; 

b. meminta kepada pemerintah agar ekonomi syariah menjadi arus 

utama kebijakan ekonomi nasional dalam mengatasi 

kesenjangan yang semakin melebar di tengah tengah masyarakat 

sebagai akibat dari sistim ekonomi liberal dan kapitalis. 

Penguatan peran ekonomi Islam ini dilakukan melalui 

keberpihakan kebijakan, dengan langkah yang strategis, 

sistematis dan berkesinambungan; 

c. meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan perhatian dan 

pembelaan serta melakukan berbagai kebijakan yang solutif 

terhadap masyarakat maupun pengusaha kecil dan menengah 

(UKM dan UMKM) yang terpapar akibat pandemi COVID-19; 

d. meminta kepada lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS, 

LAZNAS maupun yang lainnya untuk saling mendukung dan 

bekerjasama dalam mengatasi kemiskinan dengan pemberian 

zakat produktif (untuk menjadi modal usaha) atau untuk 

memotong mata rantai kemiskinan lainnya seperti melalui 

beasiswa pendidikan ataupun di bidang kesehatan. Di samping 

tentu zakat konsumtif; 

e. meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk 

memberikan kemudahan, baik dalam aturan maupun bantuan 

permodalan pada UMKM dan UKM; dan 

f. meminta Pemerintah dan DPR untuk mengamandemen undang 

undang dalam bidang ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat 

kecil. 

 

F. Pendidikan  

1. Pendidikan merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas 

penduduk. Angka partisipasi sekolah bangsa Indonesia masih 

rendah dibanding dengan negara ASEAN. Ketertinggalan bangsa 
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Indonesia dalam bidang pendidikan, salah satunya disebabkan oleh 

masih rendahnya keberpihakan pemerintah sebagai pengayom 

masyarakat dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Untuk itu, 

MUI menghimbau agar pemerintah serius memajukan bidang 

pendidikan dengan menambah anggaran pendidikan, meningkatkan 

kapasitas guru/dosen, penyediaan sarana dan prasarana 

sekolah/madrasah/pondok pesantren serta meningkatkan 

manajemen pendidikan. Dengan demikian, Lembaga pendidikan 

yang menjamin sehat jasmani, sehat mental, sehat spiritual, sehat 

lingkungan serta tanpa narkoba dan rokok. 

2. Proses pendidikan hendaknya menggabung dengan seimbang sisi 

intelektual, spiritual, teknologi, dan material, sehingga pendidikan 

agama menjadi penting sejalan dengan pengembangan iptek. 

Konsep kampus merdeka dan merdeka belajar yang dicanangkan di 

masa pandemi COVID-19 harus memperhatikan dimensi 

pendidikan karakter dan akhlak bangsa Indonesia, dimensi 

sosiologis, dan teknikal merupakan kiat dari para pendidik 

profesional. Ke depan proses pendidikan menggunakan distributif 

teknologi, berupa platform untuk pembelajaran dan penelitian. Hal 

yang teknis ini diperoleh melalui merumuskan tujuan dan fungsi 

pendidikan nasional sampai kepada unsur proses pendidikan dan 

transformasi yang meliputi kurikulum, metode, supervisi, evaluasi 

serta hasil dari proses itu berupa sikap, penguasaan IPTEK, dan 

keterampilan tertentu.  

3. Pendidikan hendaknya menghapus disparitas gender dalam 

pendidikan di semua jenjang dengan suatu fokus jaminan bagi 

perempuan atau akses penuh dan sama pada prestasi dalam 

pendidikan dasar dengan kualitas pendidikan yang baik. Perubahan 

masyarakat yang terus-menerus semakin cepat, khususnya di masa 

pandemi COVID-19, menjadi urgensi pendidikan Islam tidak 

berdaya dihadapkan kepada realitas masyarakat industri dan 

teknologi modern. Oleh karena itu, pendidikan disebut sebagai 

noble industry atau industri mulia dan prosesnya harus berkeadilan 

dan berkeadaban. 



169 

 

 

 

4. Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu 

bangsa karena dengan melalui pendidikan kualitas sumber daya 

manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Sumber daya 

manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, 

tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Ketersediaan sumber daya 

alam yang melimpah yang dimiliki bangsa Indonesia, dan adanya 

modal insani serta teknologi yang semakin canggih tidak akan 

mempunyai kontribusi yang bernilai tambah, tanpa didukung oleh 

adanya sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. 

Untuk itu, perlu penguatan moderasi beragama untuk mewujudkan 

kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan 

masyarakat. 

5. MUI memiliki potensi yang strategis dalam memelihara dan 

menciptakan perdamaian dan menjadi mediator. Untuk itu, 

pendidikan damai dan resolusi konflik perlu dikembangkan di 

semua jenjang pendidikan. Pemahaman akan ciri khas pendekatan 

MUI dalam berdamai adalah berdasarkan ajaran Islam yang 

mengedepankan rekonsiliasi, penyelesaian sengketa, tanpa 

kekerasan, memperhatikan pengalaman hidup individu yang 

berkonflik, dan menghargai kehidupan manusia dan kelestarian 

bumi.  

6. Pedidikan kader ulama agar dilaksanakan secara 

berkesenambungan oleh ormas, lembaga pendidikan, dan 

pesantren. untuk meningkatkan kompotensi kader ulama dalam 

membuat fatwa agar diupayakan kerjasama nasional, regional dan 

internasional. 

7. Pelaku pendidikan, pengusaha dan pemerintah harus memastikan 

kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar, meskipun 

peserta didik berada di rumah. Sarana prsarana jaringan internet 

agar diperkuat di seluruh pelosok Indonesia 

 

G. Kesehatan 

1. Kementerian Kesehatan pada Februari 2020 (sebelum pandemi 

memasuki Indonesia), menyatakan ada 5 fokus masalah kesehatan 

https://www.liputan6.com/tag/belajar-dari-rumah
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Indonesia yang menjadi perhatian pada pembangunan kesehatan 

yaitu: Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 

(AKI/AKB), Pengendalian Stunting, Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan Tata Kelola 

Sistem Kesehatan. Bahasan 5 masalah kesehatan tersebut 

diarahkan pada konteks pendekatan promotif dan preventif. MUI 

mengusulkan agar kelima fokus kesehatan ini tetap diupayakan 

maksimal karena kualitas penduduk bergantung pada masalah 

kesehatan. 

2. Awal tahun ini dunia digegerkan dengan pandemi COVID-19. 

Hiruk pikuk dunia seketika senyap berfokus pada upaya 

menghindari makhluk nano tak kasat mata yang disebut-sebut 

menjadi sumber masalah COVID-19, virus SARS-CoV-2. Di 

Indonesia, per tanggal 4 November 2020 ada 422.000 kasus 

terkonfirmasi positif, meninggal dunia 14.259, dan sembuh 

353.000. Angka fatality rate atau angka kematian infeksi SARS-

CoV-2 relatif tinggi apabila dibandingkan dengan negara 

sekitarnya. MUI menghimbau agar semua pihak melakukan upaya 

maksimal menjaga kehidupan manusia.  

3. Kebijakan dari pemerintah dalam mencegah dan menangani 

COVID-19 telah mampu menekan penyebaran virus Corona yang 

lebih berbahaya, namun berdampak besar bagi perekonomian 

rakyat dan kondisi sosial budaya di dalam negeri. Segala upaya 

dikerahkan mulai dari hulu ke hilir, dari sektor ekonomi hingga 

kesehatan.  MUI mendukung الوقايةِخيرِمنِالعالج dan kebijakan work 

from home, physical distancing, hingga penerapan gaya hidup 

bersih dan sehat digalakkan dari tingkat keluarga, RT/RW, 

kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga negara.  

4. MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki 

paradigma baru dalam masalah Kesehatan dengan motto “Jaga Diri 

Jaga Semua” serta mengubah gaya hidup agar bersih dan sehat. 

Perlu perubahan perilaku dalam bergaul, bepergian, dan 

berinteraksi dengan orang lain, membudayakan mencuci tangan, 

melaksanakan etika batuk dan bersin yang benar, dan 
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menggunakan masker selama berada di tempat umum atau di luar 

rumah serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.  

5. Pemerintah, masyarakat harus tetap memiliki optimisme dalam 

melihat sisi terang di masa pandemi COVID-19.  Bangsa Indonesia 

harus ber-husnuzzan billah dan percaya penuh bahwa Allah yang 

telah mengutus penyakit dan akan memberikan obatnya. Namun, 

perlu ada strategi penanganan pandemi ini dengan menjaga 

makanan dan memilah jenis makanan yang baik bagi kesehatan 

tubuh. Mereka bahkan secara sukarela menerapkan gaya hidup 

sehat dengan rutin berolahraga dan beristirahat cukup demi 

meningkatkan sistem pertahanan tubuh alami.  

6. Perlu meredefinisikan kehidupan normal yang baru sebagai upaya 

menjaga kelangsungan hidup manusia dengan ikhtiar dan 

kesabaran menjalaninya. Virus penyebab penyakit COVID-19, 

apabila dihilangkan, tidak berarti lenyap dari muka bumi. Justru 

akan timbul ketidakseimbangan alam semesta apabila virus dan 

bakteri lenyap dari muka bumi karena setiap makhluk di muka 

bumi pasti memiliki perannya sendiri dalam menjaga dinamisme 

harmoni kehidupan.  

7. Untuk menjaga keberlanjutan pencegahan dan penanganan 

COVID-19, tidak cukup diserahkan kepada masyarakat. Perlu 

dikembangkan program untuk menjaga kesetimbangan biotik 

(makhluk hidup) dan abiotik (kehidupan sosial ekonomi). Semua 

pihak harus peduli terhadap kondisi yang ada, lembaga pendidikan, 

sosial keagamaan, infrastruktur ekonomi, kesehatan, dan utamanya 

pemerintahan harus menyiapkannya dengan baik dalam 

menyambut kondisi paska COVID-19 ini agar terjaga harmoni 

kehidupan yang sehat dan produktif. Pemerintah melakukan Padat 

Karya Tunai Desa di mana di dalam kebijakan tersebut berisi 

tentang pembentukan tim relawan desa untuk menanggulangi 

penyebaran COVID-19. 

8. Pemerintah dan masyarakat diharapkan lebih memperhatikan 

pendidikan dokter, tenaga medis, dan segala bidangnya, agar 

pandemi ini bisa tertangani dengan baik dan di masa yang akan 
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datang sudah ada antisipasi untuk penyakit lainnya.  Peran 

universitas, tenaga kesehatan dan pendekatan perempuan dalam 

program ini akan sangat membantu pemerintah.   
 

H. Ketahanan Keluarga 

1. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola 

masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, kebutuhan 

keluarga tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, yaitu ketahanan 

fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Di dalam RPJMN 

2020-2024 tercantum tujuan pembangunan manusia dengan 

meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter 

bangsa. Penerapan prinsip moderasi beragama berbasis keluarga 

adalah dengan mewujudkan praktik beragama bercorak wasathiyah 

dalam keluarga, dengan penanaman nilai cinta tanah air, toleransi, 

cinta damai dan anti kekerasan, serta penghormatan terhadap tradisi 

dengan payung prinsip keadilan, keseimbangan, kesalingan, dan 

kemaslahatan.  

2. Ketahanan keluarga memerlukan komunikasi positif dalam 

menghadapi tantangan dan segala aspek di lingkungan keluarga 

untuk menunjang kebahagiaan dan lestarinya bahtera rumah tangga 

Jumlah kasus perceraian pada tahun 2018 adalah 419.268 dari 

sekitar 2 juta pernikahan. Sebab perceraian di Pengadilan Agama 

didominasi oleh pertengkaran, ekonomi, penelantaran, kekerasan 

dalam rumah tangga, ketiadaan tanggung jawab, dan sebagainya. 

Permasalahan keluarga yang ada adalah tingginya angka kematian 

bayi yang 22 per 1000, angka kematian ibu 305 per 100 ribu 

kelahiran hidup, stunting dan gizi buruk 30,8% balita. Jumlah 

perkara kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan 

melaporkan 93,8% terjadi dalam rumah tangga). Data kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) yang berakhir cerai cenderung 

meningkat. Data ini belum termasuk perkawinan yang 

dipertahankan dalam kondisi bermasalah kronik. Angka perkawinan 

anak belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan 
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cenderung meningkat pasca pengesahan UU No. 16 Tahun 2019 

yang menaikkan usia kawin perempuan menjadi 19 tahun. 

3. MUI mendukung agar ketahanan keluarga diperkuat secara legal 

dalam pembahasan RUU Ketahanan Keluarga yang sejak Februari 

2020 telah masuk kembali dalam Prolegnas di DPR RI. RUU 

Ketahanan Keluarga berorientasi pada nilai agama, penguatan 

sosial, dan komonikasi antar anggota keluaga yang efektif. Islam 

mengajarkan nilai yang tinggi melalui sikap saling menjaga dan 

melindungi kehormatan keluarga. oleh. Urgensi RUU Ketahanan 

Keluarga adalah perlu adanya lembaga yang mengemban Program 

Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh lembaga negara, BKKBN 

dan Pemda. Sesuai UUD NRI 1954, negara berkewajiban 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa melalui pemberdayaan institusi keluarga. Indikator 

pembangunan ketahanan keluarga belum dimasukkan di dalam 

RPJMN baik di K/L dan Pemda. Pengarusutamaan Ketahanan 

Keluarga dilakukan melalui strategi Rencana Induk Pembangunan 

Ketahanan Keluarga, Lingkungan Ramah Keluarga, Perlindungan 

Ketahanan Keluarga, dan Sistem Informasi Ketahanan Keluarga.  

4. MUI mendorong Kementerian Agama memfokuskan pada upaya 

untuk membangun keluarga sakinah sebagai pembekalan pranikah 

menjalani kehidupan perkawinan. Kemenag juga perlu 

mengkhususkan penguatan peran dan fungsi KUA dalam 

membangun ketahanan keluarga dengan secara sungguh-sungguh 

melalui transformasi KUA sebagai Pusat Layanan Keluarga 

Sakinah. 

 

I. Media, Informasi dan Komunikasi 

1. Peran media massa semakin penting, baik media pers maupun media 

sosial di tengah pandemi COVID-19. Saat mobilitas orang makin 

terbatas, ketika aktivitas masyarakat lebih banyak di rumah, 

ketergantungan pada arus informasi yang sehat makin meningkat. 

Namun tantangannya, informasi akurat, edukatif, dan sehat, makin 
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terganggu oleh serbuan arus bebas informasi manipulatif, kabar 

bohong, postingan sarat fitnah dan tendensius.  

2. Pers profesional, termasuk media massa Islam, yang diharapkan 

menjadi referensi informasi sehat di masa pandemi ini mengalami 

gangguan iklim usaha. Pembaca dan pemirsa meningkat, tapi iklan 

dan pendapatan menurun sebagai efek penurunan dunia usaha akibat 

pandemi. Sejumlah insan media mengalami pemotongan pendapatan 

dan ancaman pemberhentian hubungan kerja. Hal ini bisa menjadi 

gangguan serius bagi kelangsungan ekosistem media massa yang 

sehat. 

3. MUI telah lama memperlihatkan concern pada tersedianya arus 

informasi yang akurat dan sehat. Untuk itu MUI telah mengeluarkan 

fatwa tentang pedoman muamalah di media sosial, taushiyah rutin 

tentang tayangan Ramadhan yang berstandar baik, pemantauan rutin 

program TV pada bulan Ramadhan, adanya Anugerah Syiar 

Ramadhan tahunan bagi program TV yang menang dalam 

kompetisi, turut menyusun standar etik jurnalisme Islami, dan lain 

sebagainya. 

4. MUI juga memandang penting untuk memberi perhatian pada 

kelangsungan ekosistem media massa yang sehat. Bukan hanya 

sehat kontennya, tapi juga sehat bisnisnya sebagai infrastruktur 

penopang media yang sehat. Di tengah luasnya industri media, MUI 

memberi prioritas pada media massa dengan kriteria berikut: 

a. dari sisi pengelola, MUI mempriotitaskan atensi pada media yang 

dikelola ormas Islam, komunitas, lembaga, dan tokoh muslim; 

dan 

b. dari sisi konten, MUI memberi perhatian utama pada media yang 

mengelola informasi terkait tema keislaman, pengembangan 

ekonomi islam, pendidikan akhlak dan karakter bangsa, dan 

pengembangan iklim informasi dan komunikasi yang bebas 

fitnah, ghibah, bohong (hoaks), su’udzan, dan muatan buruk 

lainnya. 
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5. Terkait dengan itu semua, Munas X MUI Tahun 2020: 

a. MUI perlu menggerakkan seluruh ekosistem ekonomi Islam, baik 

lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, lembaga 

ekonomi syariah secara umum, industi halal, lembaga pengelola 

dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf), untuk bekerja 

sama menopang kelangsungan ekosistem media massa yang 

sehat, dalam rangka pembinaan umat; dan 

b. MUI juga memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan 

berbagai ormas Islam, pondok pesantren, perguruan tinggi Islam, 

Komisi Penyiaran Islam (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah (KPID), dan berbagai pemangku kepentingan (stake 

holders) pengelola media Islam dan media dengan konten islami, 

untuk menempuh strategi penyelamatan kesinambungan 

ekosistem media massa yang sehat tersebut, baik sehat isinya, 

maupun sehat bisnisnya sehingga pembinaan umat, dakwah, dan 

tarbiyah Islamiyah melalui media massa, tetap bisa dikelola 

dengan baik. 

 

J. INTERNASIONAL  

1. MUI memandang bahwa aneksasi Israel terhadap wilayah Tepi 

Barat Palestina1 Juli 2020, meskipun urung dilakukan, akan tetapi  

tetap membuktikan secara nyata bahwa Israel adalah negara 

imperialistik. Dengan dukungan penuh Amerika Serikat, Israel 

menghancurkan kedaulatan bangsa dan rakyat Palestina. Di masa 

pandemi sekalipun,  pemerintahan Israel tetap menindas rakyat 

Palestina di Tepi Barat,  menggusur pemukiman dan 

menghancurkan sumber air. Israel telah secara kasat mata 

mengkhianati berbagai Resolusi DK PBB. 

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020: 

a. mengecam tindakan Israel dan mendorong negara-negara 

anggota PBB untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan 

PBB; 

b. mendorong OKI untuk melakukan konsolidasi internal 

memperkuat persatuan antar negara-negara anggota dalam 
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rangka menekan Israel dan membela kedaulatan dan 

kemerdekaan Palestina;  

c. mendorong Liga Arab untuk segera bersatu membela bangsa 

dan rakyat Palestina; dan 

d. mendorong semua faksi di Palestina, kelompok Suni-Syiah 

untuk menghentikan konflik dan segera berdamai sehingga 

produktif dalam membangun perdamaian dunia secara jenuin 

dan abadi. 

2. MUI mencermati terjadinya ketidakadilan global. Secara ekonomi, 

misalnya, kekuatan neo kapitalisme dan neo liberalisme meskipun 

telah melahirkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan di banyak 

negara. lembaga-lembaga ekonomi dunia tidak berhasil 

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Ini mengakibatkan 

kerawanan sosial dan konflik di mana-mana. Ketidakadilan global 

ini juga terwujud  dalam bentuk hak veto beberapa negara anggota  

PBB. Hak veto sudah terasa semakin tidak relevan karena ternyata 

tidak berhasil mewujudkan perdamaian dunia.  

Sehubungan dengan itu maka Munas X MUI Tahun 2020 

mendorong dilakukannya proses demokratisasi di internal PBB 

dengan meninjau ulang, menghapuskan atau membatasi 

penggunaan hak veto.  

3. MUI memandang bahwa keberadaan dan posisi umat Islam yang 

secara demografis minoritas di berbagai negara non-muslim tidak 

semua mendapat perhatian hak yang sama dan bahkan penindasan 

di luar batas kemanusiaan. Nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan 

kemanusiaan dilanggar secara sistimatik yang dilakukan antara lain 

oleh kelompok sekular-ekstrim atau radikal dan bahkan juga oleh 

pemerintah setempat. Bahkan muslim dan muslimah di berbagai 

negara non Muslim menjadi korban perlakuan buruk dan 

Islamofobia ini. Hak-hak keagamaan mereka tidak dilindungi, dan 

hak-hak keselamatan dan hidup mereka terancam. Hal ini dialami 

oleh muslim di India, Kashmir, Myanmar dan Uyghur. Bahkan 

beberapa kasus diskriminasi, bully, penistaan terhadap muslim di 
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beberapa wilayah di Australia, Eropa dan Amerika sebagai ekspresi 

Islamofobia juga terjadi.  

Kasus terakhir ialah pernyataan dan sikap Presiden Perancis  

Emmanuel Macron yang, atas nama kebebasan berekspresi, telah 

membiarkan dan melindungi sikap penghinaan dan penistaaan 

terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam. Pernyataan Presiden 

Macron menebarkan spirit Islamofobia secara luas di mana-mana. 

Hal ini merusak Universal Declaration of Human Rights, 

bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, merusak harmoni dan 

bisa memicu pertentangan di kalangan masyarakat dan bahkan di 

kalangan umat beragama.     

Atas dasar itu, Munas X MUI Tahun 2020: 

a. mendorong OKI,  PBB,  organisasi pembela HAM, kekuatan-

kekuatan masyarakat madani (civil society) dan badan-badan 

Internasional lainnya secara lebih intensif melakukan langkah-

langkah untuk menghentikan gerakan Islamofobia dan membela 

hak dan kedaulatan muslim di berbagai negara non muslim; 

b. agar dijalin dan diperkuat kerjasama dialog di kalangan berbagai 

organisasi dan komunitas agama-agama yang berbeda untuk 

melawan fobia terhadap agama dan membangun perdamaian; 

dan 

c. Meminta negara non-muslim manapun untuk tidak 

mendiskriminalisasikan terhadap umat muslim. 

4. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh umat Islam secara 

internasional ialah masih belum terwujudnya persatuan dan 

kepemimpinan yang efektif.  Berbagai konflik antar faksi-faksi di 

beberapa negara anggauta OKI akan memperlemah dan 

menyudutkan posisi umat dan negara-negara muslim. Pertentangan 

yang berkepanjangan di Timur Tengah, misalnya,  adalah bukti 

nyata. Situasi ini akan menjadi peluang besar bagi negara-negara 

lain untuk semakin memperkokoh pengaruh militer, politik dan 

bahkan juga ekonominya sehingga kedaulatan dan kemerdekaan 

negara-negara muslim terinjak-injak. 
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Oleh karena itu, Munas X MUI Tahun 2020 menyerukan  agar OKI 

dan organisasi-organisasi Islam dunia lainnya melakukan 

rekonsolidasi yang sungguh-sungguh agar kepemimpinan dunia 

Islam tegak secara efektif sehingga persatuan dunia Islam semakin 

kokoh,  kemajuan dunia Islam terwujud dan perdamaian dunia 

tercipta.  

5. Pandemi COVID-19 telah berdampak luas dan efektif terhadap 

berbagai kehidupan umat manusia. Tidak sedikit yang khawatir 

akan banyak negara yang mengalami kegagalan. Pandemi ini juga 

berdampak terhadap pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah Saudi 

sangat membatasi jumlah jamaah haji. Pemerintah Indonesia 

sendiri juga sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan ibadah 

haji tahun ini sampai situasi benar-benar aman di tahun-tahun 

mendatang. Hal ini selain berdampak terhadap semakin lamanya 

masa tunggu para calon haji Indonesia juga akan berefek secara 

psikologis para calon haji mengingat Indonesia adalah negara 

muslim dengan jumlah calon haji terbesar.  

Sehubungan dengan itu, Munas X MUI Tahun 2020: 

a. Mengharapkan agar Pemerintah memperjuangkan penambahan 

kuota haji Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi sehingga 

masa tunggu calon haji Indonesia bisa dipersingkat; dan 

b. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan dengan baik langkah 

Diplomasi Haji yang membela kepentingan haji Indonesia tanpa 

mengganggu kebutuhan negara lain dan mengkomunikasikan 

secara khusus dengan pemerintah Saudi. 

 

Ditetapkan di   : JAKARTA 

Tanggal  : 11 Rabi’ul Akhir 1442 H. 

    26 November   2020   M. 
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TAUJIHAT JAKARTA 

 

 بسمِهللاِالرحمنِالرحيِم

 الحمدِهللِوكفىِوالصالةِوالسالمِعلىِنبيهِالمصطفىِووليهِالمجتبىِسيدناِمحمدِصلىِهللاِعليهِوِسلم

 وعلىِالهِواصحابهِمفاتيحِالهدىِومصابيحِالدجىِاهلِالصدقِوالوفى

إ نَِّ َِوتََواَصْواَِواْلعَْصر  َِوتََواَصْواِب اْلَحقه  ال َحات  ل واِالصَّ يَنِآَمن واَِوَعم  ِالَّذ  ْسرإ الَّ نَساَنِلَف يِخ  ِاْْل 

ْبرِ   3-1)العصر:(ب الصَّ

 )38الشورى:ِ (وامرهمِشورىِبينهم

عنِابنِعباسقالِالنبيِصلىِهللاِعليهِوسلم:ِصنفانِمنِالناسِاذاِصلحاِصلحِالناسِواذاِِ

 )رواهِابوِنعيم(الناسِالعلماءِواالمراِءفسداِفسدِ

قالِالغزالي:ِالدينِوالملكِتؤمانِفالدينِاصلِوالصلطانِحارسههِفماِالِاصلِلهِفمهدومِ

 وماِالِحارسِلهِفضائع

 

 

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala, 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia Tahun 2020 (Munas X 

MUI 2020) yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta dan secara 

daring (online) pada 10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020 

M memandang penting untuk menyusun TAUJÎHÂT JAKARTA sebagai 

salah satu wujud perhatian, komitmen, dan sumbangsih sikap dan 

pemikiran para peserta Munas untuk kemajuan umat, kesejahteraan 

bangsa, dan kekokohan negara. 

Untuk itu, dengan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa 

Ta’ala, Munas X MUI 2020 menyampaikan TAUJÎHÂT JAKARTA 

sebagai berikut. 

1. Bahwa paradigma Wasathiyah Islam yang mengedepankan jalan 

tengah yang berkeadilan hendaknya terus-menerus digaungkan dan 
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diterapkan dalam kehidupan umat Islam, kehidupan bermasyarakat dan 

berbangsa. Adalah penting bagi seluruh ulama, tokoh Islam, dan 

pimpinan serta pengurus ormas Islam dan lembaga keislaman untuk 

menjadi penggerak sosialisasi dan internalisasi paradigma Wasathiyah 

Islam agar menjadi pemahaman yang dipeluk dan dipraktikkan oleh 

umat Islam Indonesia. Dengan penerapan Wasathiyah Islam dalam 

kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan diyakini akan mampu 

mewujudkan tatanan yang berkeadilan, harmonis, damai, toleran, dan 

tertib. 

2. Bahwa persatuan dan kesatuan umat Islam merupakan cita-cita 

sepanjang masa yang harus terus menerus diikhtiarkan untuk 

diwujudkan. Menjadi tugas seluruh ulama, tokoh Islam, dan pimpinan 

ormas Islam dan lembaga keislaman untuk terus menerus bertukar 

pikiran untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatan di tingkat 

strategis dan makro hingga ke tingkat teknis operasional di lapangan 

dalam berbagai isu dan agenda. Para ulama dan tokoh Islam di semua 

jajaran hendaknya terus meningkatkan rasa saling memahami dan 

saling membantu serta memperkuat ukhuwah Islamiyah dan 

menghindarkan diri dari perbedaan tajam dan silang sengketa di 

hadapan publik. 

3. Bahwa umat Islam hendaknya meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT, bersabar dan menerima takdir adanya virus 

COVID-19 sekaligus terus berikhtiar melakukan pencegahan dan 

mengatasi wabah ini dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru 

dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, istiqamah, 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, berdoa, dan bertawakal, serta 

terus-menerus menjaga lingkungan hidup sehatagar tetap dapat hidup 

sehat di tengah wabah COVID-19. Umat Islam mendukung dan 

mendorong pemerintah dan berbagai lembaga penelitian dan lembaga 

kesehatan untuk meningkatkan berbagai ikhtiar dalam upaya 

menemukan vaksin anti virus COVID-19 yang benar-benar halal dan 

selanjutnya diberikan kepada rakyat. 

4. Bahwa menjadi keniscayaan bagi kita semua untuk menjaga arah 

bangsa dan apabila dipandang kurang tepat, maka menjadi kewajiban 
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untuk meluruskan arah bangsa agar tetap sesuai dengan Pancasila, dan 

UUD NRI Tahun 1945 dan Wasathiyah Islam. Pengamatan dan 

pencermatan yang ada memunculkan pandangan bahwa sebagian 

kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita tidak lagi 

berkesesuaian dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI 

Tahun 1945 sebagai hukum dasar serta Wasathiyah Islam. Praktik 

liberalisme, kapitalisme, sekularisme, hedonisme, komunisme dan 

materalisme hidup dalam sebagian kehidupan bangsa kita. Atas dasar 

itu, semua komponen bangsa harus kembali ke Khittah Pancasila dan 

UUD NRI Tahun 1945 di semua bidang kehidupan kemasyarakatan, 

kebangsaan dan kenegaraan. Dengan langkah demikian akan terwujud 

arah bangsa dan kehidupan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan 

UUD NRI Tahun 1945 serta Wasathiyah Islam. 

5. Bahwa pemerintah, lembaga negara, kekuatan politik dan lembaga 

politik, termasuk partai politik hendaknya mengedepankan etika  dan 

moral, taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak 

korupsi, serta berorientasi kepada aspirasi rakyat supaya dapat 

diwujudkan kehidupan politik yang demokratis, nomokratis, beretika 

dan bermoral.  

6. Bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami dampak sosial 

ekonomi dan psikologis serta sosial akibat pandemi COVID-19, 

termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Atas dasar 

itu, pemerintah serta seluruh komponen bangsa hendaknya 

meningkatkan upaya dan program nyata untuk mengatasi dampak-

dampak negatif tersebut. Menjadi kewajiban dan keniscayaan semua 

lembaga pemerintah dan komponen masyarakat memperkuat 

koordinasi dan kerja sama serta meningkatkan sinergitas dan integrasi 

kebijakan, program, dan anggaran serta SDM, termasuk untuk usaha 

mikro, kecil, dan menengah agar upaya mengatasi dampak negatif 

COVID-19 membawa hasil optimal dan menjaga masyarakat agar tetap 

sehat dan hidup sesuai standar. 

7. Bahwa pendidikan untuk semua anak bangsa hendaknya tetap 

dijalankan walaupun di tengah wabah COVID-19. Namun demikian, 

pendekatan, bentuk, model, dan kurikulum serta materi pendidikan 
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hendaknya disesuaikan dan mampu beradaptasi di tengah adanya 

wabah COVID-19. Penyelenggaraan pendidikan di tengah wabah 

COVID-19 hendaknya mampu memadukan secara tepat dan serasi 

antara kebutuhan mendapat ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan 

kebutuhan agar semua anak didik tetap sehat dan terlindungi dari virus 

COVID-19. 

8. Bahwa penegakan hukum menjadi hal yang krusial dan menentukan 

kualitas sebuah pemerintahan apakah akan mendapat kepercayaan dari 

rakyat atau tidak. Untuk itu, pemerintah dan aparat penegak hukum 

hendaknya mampu menegakkan hukum secara tegas, istiqamah agar 

dapat diwujudkan keadilan dan tegaknya kebenaran. Penegakan hukum 

yang diskriminatif dan tebang pilih hanya akan mengecewakan dan 

membuat masyarakat apatis dan kurang menghargai aparat dan 

lembaga penegak hukum dan pemerintah yang dapat berdampak pada 

kurangnya partisipasi masyarakat luas dalam mendukung 

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 

9. Bahwa dalam konteks global masih didapati perlakuan terhadap umat 

Islam yang diskriminatif dan tidak sesuai demokrasi, HAM, dan 

keadilan di berbagai belahan dunia, termasuk di beberapa negara di 

Asia dan Eropa. Hal itu sejatinya bertentangan dengan prinsip dan nilai 

demokrasi, nomokrasi dan HAM yang selama ini menjadi nilai 

universal yang harus menjadi acuan bagi semua negara yang beradab. 

Atas dasar itu, penting mengingatkan kembali para pimpinan negara-

negara yang selama ini dipandang belum menerapkan persamaan dan 

keadilan bagi warganya yang beragama Islam, hendaknya 

memperlakukan warganya yang beragama Islam secara tepat, 

proporsional serta sesuai demokrasi, hukum dan HAM. Seiring dengan 

itu mengingatkan semua negara Islam dan negara muslim, termasuk 

Indonesia, untuk terus memperjuangkan berdirinya negara Palestina 

yang berdaulat.  

 

Ditetapkan di   : JAKARTA 

Tanggal  : 11 Rabi’ul Akhir 1442 H. 

    26 November   2020   M. 
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SURAT KEPUTUSAN 

MUSYAWARAH NASIONAL X 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

-------------------------------------------- 

Nomor:Kep-05/Munas-X/2020  

 

Tentang 

 

PEMBENTUKAN FORMATUR PENYUSUNAN 

PENGURUS DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA 

MASA KHIDMAT 2020-2025 

 

 

 

 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada 

tanggal 10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020 M di Jakarta, setelah: 

MENIMBANG        :    Kerangka Acuan dan Tata Tertib Musyawarah 

Nasional X Majelis Ulama Indonesia Tahun  2020. 

MENGINGAT         : 1. Al-Quran  

2. Sunnah Rasulullah SAW. 

3. Pancasila. 

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga 

MUI. 
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MEMPERHATIKAN:    1. Sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada 

Pembukaan dan Sidang Pleno Musyawarah Nasional X 

Majelis Ulama Indonesia. 

2. Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Musyawarah 

Nasional X Majelis Ulama Indonesia. 

3. Laporan Komisi tentang Perubahan Wawasan, 

Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga Majelis 

Ulama Indonesia pada Sidang Pleno Musyawarah 

Nasional X Majelis Ulama Indonesia. 

4. Pendapat, usul-usul dan saran-saran dari para peserta 

Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia. 

 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT : 

 

M E M U T U S K A N 
 

MENETAPKAN   :  1. Susunan formatur yang bertugas menyusun Dewan 

Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Masa 

Khidmat 2020 – 2025 dengan komposisi sebagai 

berikut: 

1) Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin. 

2) Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag 

3) Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin 

4) K.H. Bambang Maryono 

5) Dr. K.H. Khoirudin Tahmid 

6) Prof. Dr. K.H. Rachmat Syafei 

7) H. Maman Suparman 

8) Dr. H. Khairil Anwar 

9) K.H. Ryha Madi 

10) Dr. H. Abdullah Latuapo 

11) K.H. Masduki Baidlowi, M.Si 
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12) Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. 

13) Dr. K.H. Sodikun, M.Si 

14) Drs. H. Basri Bermanda, MBA 

15) Dr. H. Jeje Zainudin 

16) Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A. 

17) K.H. Dr. Abdul Ghoffarrozin 

2.  Dalam menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan 

Majelis Ulama Indonesia formatur hendaknya 

memperhatikan unsur-unsur yang tumbuh dan 

berkembang dalam kehidupan umat Islam 

Indonesia. 

3.  Tugas formatur adalah bermusyawarah memilih 

Ketua Dan Sekretaris Formatur, untuk selanjutnya 

bermusyawarah memilih Ketua Umum DP MUI 

Masa Khidmat 2020-2025, menyusun pengurus DP 

MUI Masa Khidmat 2020-2025, dan memilih 

Pimpinan Dewan Pertimbangan MUI Masa 

Khidmat 2020-2025. 

4. Formatur melaporkan hasil kerjanya pada Sidang 

Pleno Musyawarah Nasional X Majelis Ulama 

Indonesia. 

 

Ditetapkan di   : JAKARTA 

Tanggal  :11 Rabi’ul Akhir 1442 H 

  26  November  2020   M 
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MUSYAWARAH NASIONAL X 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

      

PIMPINAN SIDANG PLENO 

 

      Ketua,      Sekretaris, 

 

 

 

 

Dr. K.H. SODIKUN, M.Si  Dr. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A. 
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