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6Gegap Gemerlap Milad MUI
Milad MUI ke 42 diselenggarakan meriah di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Pusat, Agustus lalu. Milad MUI 
dibarengkan juga dengan Anugerah Syiar Ramadhan 1348 Hijriyah.
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sejak dari Prof. Dr. Buya 

Hamka, KH Muhammad 
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Ma’ruf Amin.

Ketua Umum MUI 
mengutuk keras konflik 

Rohingya di Myanmar 
dan mengharap 

pemerintah Myanmar 
mengakomodasi mereka 

sebagai warga negara.
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A hamdulillah, majalah Mimbar Ulama akhirnya terbit dan 
kembali hadir di hadapan pembaca yang hampir setahun 
absen karena alas an teknis.

Majalah Mimbar Ulama kali ini mengetengahkan la
poran Milad MUI ke 42, Anugerah Syiar Ramadhan 1438 

Hijriyah, munculnya Fatwa Medsos serta sosialisasi fatwa Medsos di 
beberapa daerah yang ternyata menuai hasil yang baik.

Ternyata, dengan fatwa itu banyak masyarakat tersadarkan akan 
perilaku bermedsos selama ini. Banyak yang menganggap bahwa me
nyebarkan medsos yang tak jelas kebenarannya adalah wajarwajar 
saja. Munculnya fatwa medsos telah membuka hati dan pikiran umat 
akan bahaya menggunjing dan memfitnah. Dan, tak mudah cara ber
tobatnya.

Dalam nomor ini kami mencoba memperkenalkan kembali huruf 
ArabMelayu atau ArabJawi yang dalam istilah santri kerap disebut 
dengan aksara Arab Pego. Huruf ini dulu pernah menguasai Nusan
tara dan tidak lagi menjadi pelajaran 
di sekolah umum sejak tahun 1978. 
Rakernas Lembaga Pengemban
gan Tilawatul Quran (LPTQ) di 
Padang, Sumatera Barat tahun 
1983 meminta pemerintah untuk 
menghidupkan kembali aksara 
Arab Melayu tersebut.

Mengapa aksara ini perlu kita 
hidupkan? Karena aksara ini ke
kayaan kita. Banyak kitabkitab 
ulama Nusantara masa lalu 
yang masih ditulis dalam huruf 
ArabJawi itu. Misalnya, karya 
Syaikh Abdushamad AlFa
limbani (Pelembang) Sayrus 
Salikin, Hudayatus Salikin, 
dan lain sebagainya. Karya 
Syaikh Arsyad AlBanjari dalam Sabilal Muhta
din. Syaikh Nuruddin ArRaniri (wafat 1638 M) dalam Bustanus 
salatin. Syaikh Saleh Darat Semarang dalam Tafsir Faydlur Rahman, 
Majmu’ah AsSyari’ah, dan lain sebagainya, yang seharusnya masih 
menjadi bahan kajian kita, karena masih layak menjadi bacaan utama 
ajaran agama.

Selamat membaca. g

ULAMA
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Jejak Langkah MUI

Editorial

B agi sebuah organisasi menoleh ke be
lakang itu penting. Sebab, di situlah 
jejak langkah sejarah bisa dipelajari 
agar berguna untuk mengambil ibarat: 
mana peristiwa yang bisa memberi in

spirasi agar kinerja organisasi lebih kreatif untuk 
berkhidmat pada umat. Serta, mana peristiwa yang 
mesti jangan sampai terulang lagi karena diper
kirakan akan merugikan organisasi dan merusak 
jalan perkhidmatan.

Pada Tahun 2017 ini Majelis Ulama Indonesia  
(MUI) berusia 42 tahun. Jejaklangkah se usia itu 
memang belum terlalu tua. Apalagi jika diban
dingkan dengan organisasiorganisasi Islam yang 
terlibat langsung ikut mendirikan republik ini 
semisal: Muhammadiyah, NU atau organisasi 
Islam  lainnya. Tetapi marilah kita napaktilasi frag
men jejak langkah yang mesti kita pelajari dari usia 
MUI yang sudah 42 tahun ini.

MUI lahir dari rahim Pemerintahan Orde Baru 
yang  dalam analisis banyak pihak  diharapkan 
bisa menjadi “tukang stempel” untuk melegitimasi 
kebijakan Orde Baru. Sebagai penguasa otorita
rian, pemerintah saat itu memang gemar meng
gunakan kebijakan uniformitas ala militer agar 
semua  organisasi bisa terkendali. Ini sejalan de
ngan doktrin politiknya yang berintikan: stabilitas 
politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 
hasil pembagunan. Doktrin ini akrab disebut 
Trilogi Pembangunan.

Untuk kepentingan politik pengendalian ini, 

misalnya, partai politik yang semula banyak di
pangkas menjadi tiga dengan Golkar berfungsi 
efektif sebagai pengendali. Begitu pula, eksistensi 
seluruh organisasi kemasyarakatan, pemuda, ma
hasiswa, buruhtani, nelayan dan lainlain mesti 
terkoordinasi dalam satu organisasi payung yang 
berfungsi sebagai pengendali. Semua berjalan 
efektif sesuai rencana.

Tapi harapan untuk mengendalikan MUI, 
pada kenyataannya Pemerintah Orde Baru seperti  
apa kata pepatah: “jauh panggang dari pada api”. 
MUI di samping tak bisa dikendalikan, juga tidak 
bisa jadi tukang stempel untuk melegitimasi se
tiap kebijakan penguasa. Sebabnya, antara lain, 
karena yang jadi prinsip dasar  kinerja MUI bu
kan karena maunya penguasa. Tetapi lebih karena 
pertimbang an: apa yang menjadi maunya agama. 
Artinya, yang jadi prinsip bagi MUI adalah “Amar 
Ma’ruf Nahi Munkar.” 

Dengan demikian, pada satu kesempatan 
mungkin MUI akan mendukung pemerintah 
karena  memang kebijakan tersebut sesuai dengan 
prinsip perintah agama. Tetapi di sisi lain, MUI 
pasti akan berpisah jalan dengan pemerintah 
karena  kebijakan yang diambil berseberangan de
ngan ajaran Islam. Terhadap soalsoal yang prinsip 
seperti ini, MUI tak akan pernah mau berkom
promi dengan siapa pun. Itulah sebabnya  hanya 
sekadar mengambil satu contoh  Buya Hamka, 
sang ulama kharismatik itu, rela mundur sebagai 
Ketua Umum MUI karena kebijakan pemerintah 

Masduki Baidlowi (Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia)
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saat itu berseberangan dengan pandangan agama 
yang menjadi prinsip MUI.

Prinsip kepemimpinan seperti yang diperan
kan Buya Hamka itu, dengan berbagai style dan 
gayanya yang berbeda, selalu dijalankan oleh para 
pemimpin MUI sampai sekarang. Artinya, dalam 
menghadapi setiap penguasa prinsip Amar Ma’ruf 
Nahi Mungkar itu selalu dipegang teguh oleh se
tiap pimpinan MUI. 

Dalam kontek berhubungan dengan penguasa 
serta mengamalkan prinsip Amar Ma’ruf Nahi 
Munkar ini, Ketua Umum MUI, Kiai Ma’ruf Amin 
sering membuat ibarat yang sangat cerdas: “Hit 
and Rang” (pukul dan rangkul)  memplesetkan 
istilah dalam olahraga tinju “hit and run” (pukul 
dan lari) yang dipopulerkan oleh legendaris tinju 
Muhammad Ali. Maksudnya jelas, kapan MUI 
mesti mengeritisi penguasa karena kebijakannya 
berseberangan dengan agama dan kepentingan 
umat dan kapan penguasa mesti dirangkul karena 
kebijakannya memihak rakyat.

Benar, politik merangkul karena kebijakan 
penguasa yang memihak rakyat, itu sesuai de
ngan kaidah usul fiqh: tashorruful imam ‘alar ro’yah 
manuthun bil maslahah (berhasil tidaknya kinerja 
pemimpin itu dapat diukur dari kemampuannya 
untuk menyejahterakan rakyat).

Fragmen lain bisa kita lihat ketika MUI mema
suki era reformasi. Di sini, MUI secara strategis telah  
melakukan transformasi dengan cara meletakkan 
faham Islam Wasathiyah yang dimilikinya selaras 

 dengan paham kebangsaan. Ini adalah landasan dasar, 
karena dengan cara ini berarti MUI telah  meletak
kan strategi dakwah Islam dalam bingkai Ideologi 
Pancasila dan NKRI sebagai bentuk negara yang 
sudah final. Artinya, proses purifikasi faham Islam  
Wasathiyah dan strategi dakwah ke depan akan terus 
dilakukan dalam bingkai faham kebangsaan ini.

Strategi dakwah ini mulai berbuah. Dengan 
melihat celah dan peluang, MUI menjadikan fatwa  
sebagai salahsatu fokus kegiatan. Ini berkaiterat 
dengan bentuk perkhidmatan MUI agar umat 
secara bertahap terpurifikasi dengan baik. Yakni, 
memahami dan mengamalkan agama secara baik, 
menghindar dari paham ekstrim agama di satu 
pihak dan menjauhi faham sekuler serta permisi
fisme, di pihak lain.

Kini manfaatnya bisa kita lihat, misalnya, peran 
fatwa MUI telah menggelinding sebagai nilainilai 
Islam berupa hukum positif yang terus bergulir di 
tengah masyarakat modern. Yaitu, lewat  berkem
bangnya industri keuangan syariah di kalangan 
kelas menengah serta makin tingginya kesadaran 
akan halal food sebagai bagian integral dari life-
style mereka.

Masih banyak fragmen lain akan diciptakan 
sebagai jejaklangkah MUI ke depan. Gerakan 
ekonomi umat untuk mengatasi kesenjangan 
ekonomi yang kronis adalah dakwah yang nyata. 
Ini telah digariskan oleh Ketua Umum MUI, se
bagai fokus gerakan dan tantangan dakwah kita ke 
depan. Wallahu A’lamu Bis Showab! g
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M ilad Majelis Ulama 
Indonesia ke 42 
ini sedikit lebih 
istimewa di ban
ding miladmilad 

sebelumnya. Dihadiri lebih 2.000 
umat membuat peringatan milad 
yang seharusnya dihadiri Presiden 
Joko Widodo ini gegap dan ge
merlap.

Tidak hanya tampilan hiburan 
Islami yang menjadi asesori, tapi, 
juga kehadiran sejumlah selebriti 
muslim dan mubalig yang kerap 
tampil di televisi, sehingga bisa 
mendekatkan mereka dengan 
umat yang medatangi Balai Sar
bini, Semanggi, Jakarta Pusat itu.

Hadir juga sejumlah pejabat.  
Menko Polhukkam Wiranto me
wakili Presiden menyampaikan  
sambutannya. Presiden Joko 
Widodo yang menjanjikan hadir 
tibatiba mengurungkan karena 
ada acara mendadak. Ketua DPD 
H.Sapta Odang, Panglima ABRI 
Jenderal Gatot Nurmantio, Ka
polri Jendral Tito Karnavian, dan 
lain sebagainya.

Dalam sambutannya, Ketua 
Umum MUI Prof. Dr. KH Ma’ruf 
Amin menyatakan bahwa negara 

Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) membutuhkan komitmen 
para pemuka agama yang mampu 
membimbing umat pada kesatuan 
dan kedaulatan negara. Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) sebagai 
wadah pemuka agama Islam harus 
mampu membimbing umat untuk 
menjaga NKRI. Semangat na
sionalisme dan patriotisme bangsa 
menguat dalam acara Milad Ma
jelis Ulama Indonesia (MUI) ke
42 yang dihelat di Balai Sarbini, 
Sudirman, Jakarta, Agustus lalu. 
Posisi MUI adalah sebagai penjaga 
umat (himayatul ummah) sekaligus 
juga sebagai pengawal dan penjaga 
negara (harisud daulah).

Komitmen MUI untuk men
jaga NKRI disampaikan Ketua 
Umum Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin 
saat Milad MUI ke42 yang di
selenggarakan pada 26 Juli 2017. 
Kiai Ma’ruf, demikian biasa di
sapa, mengenakan sarung ber ba
lut jas yang memang menjadi ciri 
khasnya pada acara tersebut. Di 
atas panggung utama, pria yang 
pernah menjadi Anggota De
wan Pertimbangan Presiden ini 
mengungkapkan, lembaga yang 
dipimpinnya akan senantiasa 

istiqomah  menjaga keutuhan dan 
kedaulatan NKRI.

“Hari ini, MUI genap berusia 
42 tahun. Selama kurun waktu 
tersebut banyak hal yang telah di
lakukan MUI kepada umat dan 
bangsa. MUI berusaha tetap is
tiqomah,” ucapnya.

 
Komitmen MUI

Komitmen MUI tertuang da
lam Fatwa 2003 yang isinya mene
gaskan NKRI sebagai kesepakatan 
final para alim ulama di Indo nesia.  

Gegap Gemerlap
Milad MUI
Milad MUI ke-42 diselenggarakan meriah di Balai 
Sarbini, Semanggi, Jakarta Pusat, Agustus lalu. 
Milad MUI dibarengkan juga dengan Anugerah Syiar 
Ramadhan 1348 Hijriyah.

Mimbar Utama
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Sebagai bangsa yang besar, ten
tunya dibutuhkan komitmen se
mua pihak, khususnya kalangan 
agamawan, untuk bersamasama 
merawat kerukunan antar umat 
beragama. Kemajemukan Indone
sia harus dilihat sebagai kekayaan 
bangsa dan negara, yang tentunya 
membutuhkan perawatan dan pe
nyegaran di setiap zaman.

“Dalam rangka mengawal 
bangsa dan negara, MUI telah 
mengambil keputusan yang sangat 
penting dalam komisi fatwa MUI 

pada 2003 telah menyatakan bah
wa pendirian NKRI adalah upaya 
final bangsa Indonesia,” tuturnya.

Umat memiliki tanggung
jawab untuk menjaga keutuhan 
bangsa dan negara. Oleh karena 
itu, menurut Kiai M’aruf, segala 
bentuk implementasi kebangsaan 
menjadi tanggung jawab keumat
an. Di dalam tanggung jawab itu, 
MUI memiliki peran yang tidak 
kecil. Salah satu komitmen ke
bangsaan adalah menjaga Pan
casila sebagai dasar negara dan 

keutuhan NKRI.
“Kita wajib menjaga Pancasila 

dari segala bentuk rongrongan, 
pengkhianatan dengan alasan 
apapun, serta ideologi apapun,” 
tegasnya.

Bagi Kiai Ma’ruf, Indonesia 
adalah wilayah kesepakatan,  bukan 
wilayah perang. Oleh karena nya,  

Prof.  KH. Ma’ruf Amin 
menyampaikan pidato Milad 

MUI ke-42.
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menurut tokoh Banten ini, hu
bungan antar umat dalam kehidup
an berbangsa dan bernegara harus 
dijalani dengan damai dan saling 
sayang menyayangi, baik itu antar 
umat Islam maupun non Islam.

Selain MUI, komitmen men

Suasana peringatan Milad MUI ke-42 
di Balai Sarbini,  Semanggi, Jakarta 

Selatan.

jaga NKRI juga disampaikan 
sejumlah petinggi negara dan 
tokoh nasional. Pejabat negara 
seperti Panglima TNI, Jendral 
Gatot Nurmantyo, Kapolri Jen
dral Tito Karnavian, Menkopol
hukam, Wiranto, Menteri Agama 

Lukman  Hakim. Selain itu se
jumlah tokoh Nasional nampak 
hadir seperti KH. Abdullah Gym
nastiar, Tokoh Muhammadiyah, 
Din Syamsuddin, Politisi Partai 
Hanura, Oesman Sapta Odang 
dan Ketua Umum Partai Nasional 
Demokrat, Surya Paloh.

 
Peran Strategis

Panglima TNI menyebut MUI 
selama ini memiliki peran strate
gis dalam kehidupan di Indonesia. 
Dalam sejarah perjuangan rakyat 
Indonesia, menurut Gatot, ulama 
menjadi pembimbing manusia. 

Mimbar Utama
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Oleh sebab itu, MUI menjadi 
lembaga yang strategis bagi ke
hidupan bangsa dan negara.

“MUI adalah sebuah lembaga  
yang mempunyai nilai sangat 
strategis bagi kehidupan berbang
sa dan bernegara karena MUI 
ada lah penggerak ulama di mana 
ulama adalah pembimbing manu
sia, umat Islam,” kata Gatot

Gatot menjelaskan keberadaan 
MUI mampu membuat Indonesia, 
yang merupakan negara bhineka, 
menjadi lebih kuat. MUI juga da
pat membuat Pancasila menjadi 
lebih abadi lagi.

“Sehingga keberadaannya ber
dasarkan sejarah dan sampai saat 
ini adalah membuat Indonesia  yang 
bhineka ini mengalami ke kuatan 
dan menjaga Pancasila menjadi 
lebih abadi lagi,” tutur Gatot.

Sebelumnya, Menko Polhu

kam Wiranto menyebut besarnya 
peran MUI dalam kurun waktu 40 
tahun ke belakang. MUI, ujarnya, 
senantiasa membantu menyele
saikan persoalanpersoalan pelik 
bangsa.

“Berbicara peran MUI dalam  
perjuangan bangsa selama ini, 
dalam kurun waktu 40 tahun. 
Tadi kita lihat putaran video be
tapa dalam putaran 40 tahun telah 
banyak langkah MUI dalam me
nyelesaikan masalah bangsa,” kata 
Wiranto dalam sambutannya pada 
acara yang sama.

Namun, kata Wiranto, jika 
bhineka terpecah, maka negeri ini 
dalam bahaya. Karenanya, MUI 
tidak sendirian dalam menjaga 
persatuan. Banyak tokoh dan 
elemen  bangsa serta organisasi 
masyarakat untuk saling menjaga 
kebhinekaan ini. “Bangsa ini harus 

utuh dalam menghadapi persaing
an global.”

Wiranto kemudian memuji  
Presiden Jokowi yang dinilai me
miliki semangat kerja. Jokowi pun 
dinilai sesuai antara yang diucap
kan dan perbuatan. Beliau selalu 
laksanakan. “Saya ikut menyaksi
kan kinerja beliau, tiada hari tanpa 
kerja.”

Wakil Presiden Jusuf Kalla 
yang berhalangan hadir, tetap 
membe rikan ucapan dalam Milad 
MUI ke42, melalui video confe
rence melalui video. “Selamat dan 
sukses Milad MUI ke42 tahun,” 
ucap Jusuf Kalla yang disaksikan 
para tamu. Dalam rangkaian Mi
lad MUI tersebut, juga diluncur
kan buku profil para pimpinan 
MUI dari masa ke masa yang 
berjudul “Penggerak Ulama Pelin
dung Umat”. g (MFZ)
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P ertama, saya panjatkan puji dan 
syukur ke hadirat Allah SWT 
atas segala nikmat dan karunia
Nya yang telah dilimpahkan ke
pada kita semua. Kemudian sha

lawat dan salam semoga selalu dilimpahkan 
kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, 
para sahabat dan para pengikutnya. Amin.

Dalam kesempatan yang baik ini, atas 
nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama In
donesia saya menyampaikan ucapan: “sela
mat hari raya Idul Fitri 1438 H, mohon maaf 
lahir dan batin”.

Bapak Presiden serta hadirin dan hadirat 
yang berbahagia.

Hari ini Majelis Ulama Indonesia genap 
berusia 42 tahun. Selama kurun waktu terse
but, banyak hal telah dilakukan oleh MUI 
dalam berkhidmah kepada umat dan bangsa 
ini. MUI berusaha tetap istiqamah dalam 
mengemban peran sebagai pelindung dan 
penjaga umat (himayah wari’ayah al-ummah), 
baik dari perilaku atau karakter yang tidak 
terpuji, aqidah islamiyah dan pemahaman 
yang menyimpang baik dalam konteks ke
hidupan beragama, berbangsa, dan bernegara 
Indonesia tercinta ini.

MUI tidak akan berhenti dalam memberi
kan pandangan hukum agama (fatwa) ter
hadap permasalahan yang muncul di tengah 
masyarakat. Misalnya ketika berkembang 
aliran keagamaan yang menyimpang dari 
panduan Islam yang mu’tabar, MUI harus 
hadir memberikan fatwanya. Demikian juga 

“Meneguhkan  Peran MUI Dalam Menjaga 
Kebhinekaan  dan Keutuhan Bangsa”
g  Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin

MIMBAR ULAMA/MUHARRAM 1439 H/201710

Mimbar Utama
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“Meneguhkan  Peran MUI Dalam Menjaga 
Kebhinekaan  dan Keutuhan Bangsa”

ketika berkembang pemahaman 
keagamaan yang mengarah pada 
tindakan ekstrim dan radikal, baik 
yang ke kanan sehingga memun
culkan terorisme, ataupun yang ke 
kiri yang memunculkan liberal
isme, pluralisme dan sekularisme 
agama, maka MUI juga harus 
hadir memberikan fatwanya.

Yang tidak kalah pentingnya, 
ketika berkembang di masyarakat 
suatu kelompok yang berfaham 
bahwa negara Indonesia yang 
didirikan oleh para ulama ini ada
lah thaghut dan menyelisihi ajaran 
agama Islam, maka MUI hadir 
memberikan fatwanya, menjelas
kan bahwa Negara Kesatuan Re
publik Indonesia ini sah dan tidak 
menyelisihi ajaran agama Islam.

Semua itu dilakukan oleh MUI 
sebagai upaya melindungi umat 
Islam awam yang tidak memiliki 
pengetahuan keagamaan cukup 
yang jumlahnya jauh lebih besar, 
agar tidak terjerumus ke dalam 
aliran atau faham menyimpang 
tersebut. Menyimpang baik dalam 
arti menyalahi aturan pokok Islam,  
dan menyimpang dalam arti ke
luar dari kesepakatan berbangsa 
dan bernegara Indonesia.

MUI tidak akan berhenti mem
berikan fatwa walaupun ada tekan
an, intimidasi, ataupun hinaan dari 
pihak manapun. Sebaliknya, MUI 
juga tidak memberikan fatwanya 

dikarenakan pujian atau sanjungan 
dari pihak manapun. MUI mem
berikan fatwa hanya dikarenakan 
niat ikhlas lillahi ta’ala serta dilan
dasi kesadaran untuk melindungi 
dan menjaga umat serta negara 
(himayah wa ri’ayah al-ummah wa 
dawlah Indonesia).

Sebagaimana kita tekadkan 
bersama, bahwa tujuan diben
tuknya NKRI adalah untuk me
lindungi segenap bangsa dan se
luruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia. Saat ini, saudarasaudara 
kita di kawasan Masjidil Aqsha 
Palestina belum terbebas dari 
penjajahan Israel. Maka, kami 
meminta kepada pemerintah RI 
agar lebih tegas dan lugas dalam 
sikap politik luar negerinya.  Kita 
minta Israel segera diberi sanksi 
oleh PBB. PBB tidak sepatutnya 
memakai standar ganda dalam 
masalah krisis Palestina. Kita me
nyeru agar pemerintah Indonesia 
dan juga seluruh dunia mendesak 
PBB untuk menghukum Israel. 
Israel  sudah terlalu lama mera
jalela dan tidak bisa dikendalikan. 
Israel seolah tak tersentuh.

Dengan keterbatasan yang ada, 
MUI selama ini juga telah melak
sanakan kegiatan dan aktifitas 
pemberdayaan umat (taqwiyah al-

ummah). Dalam bidang ekonomi, 
MUI terus berupaya mendorong 
bertumbuh kembangnya ekonomi 
syariah di Indonesia. Hal itu di
landasi sebuah keyakinan, bahwa 
ekonomi syariah sangat berpo
tensi menjadi variabel mencip
takan kehidupan yang lebih se
jahtera dan bahagia di Indonesia. 
Saat ini kondisi perekonomian In
donesia dinilai bagus. Gross Do
mestic Product (GDP) Indonesia 
diproyeksikan masuk lima besar 
dunia dalam beberapa tahun ke 
depan. Kondisi itu diikuti semakin 
meningkatnya generasi baru kelas 
menengah muslim di Indonesia 
yang akan terus meningkatkan 
kesadaran spiritualnya, termasuk 
dalam berekonomi yang sesuai de
ngan ajaran agama. Mereka inilah 
yang akan membawa perubahan 
besar di negeri ini, termasuk dalam 
perkembangan ekonomi syariah. 

Sejumlah kendala dan ham
batan yang selama ini menjadi 
penghambat tumbuh kembang
nya ekonomi syariah berangsur
angsur sudah mulai dikikis. Mi
salnya kendala permodalan, kita 
terus mendorong pemerintah 
untuk masuk lebih jauh ke sektor 
ekonomi syariah, misalnya de ngan 
menambah dan memperbesar 
porsi BUMN untuk diubah de
ngan sistem syariah. Sukuk yang 
dikeluarkan oleh negara yang 
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dapat dijadikan alternatif sum
ber pembiayaan pembangunan di 
negeri ini dapat menjadi acuan 
suskses story bahwa masyarakat 
akan semakin percaya diri kalau 
negara mau menjamin dan serius 
menggarap sektor ekonomi sya
riah. Sukuk negara di Indonesia 
saat ini menjadi yang terbesar di 
dunia. Hal ini sekaligus menjadi 
pertanda bahwa jika pemerintah 
menunjukkan kesungguhan dan 
keberpihakannya terhadap sektor 
keuangan dan bisnis syariah, maka 
akan dapat mengikis kendala ke
percayaan yang selama ini masih 
menjadi hambatan dalam meng
akselerasi tumbuh kembangnya 
ekonomi syariah di negeri ini.

Kendala terkait dengan pera
turan perundangan yang selama ini 
menjadi batu sandungan Alham
dulillah semakin bisa diminimali
sir seiring dengan mulai tumbuh
nya kesungguhan dari pemerintah 
untuk memberikan fasilitas yang 
sama bagi tumbuhkembangnya 
ekonomi syariah. Pemerintah perlu  
terus didorong untuk semakin 
menampakkan keberpihakannya 
pada sektor ekonomi syariah ini, 
sehingga dapat menciptakan iklim 
berinvestasi yang menguntungkan 
dalam sektor keuangan dan bisnis 
syariah.

Pemerintah telah mulai me
nun jukkan kesungguhannya dalam 
upaya percepatan pertumbuhan 
dan perkembangan sektor ekonomi 
syariah ini. Pemerintah telah inten
sif membenahi beberapa peraturan 
perundangan yang dinilai menjadi 
faktor penghambat kebijakan per
cepatan tersebut. Kami tahu upaya 
tersebut telah dilakukan karena 
sebelum pemerintah mengeluar
kan peraturan perundangundang

an senantiasa mengikutsertakan 
dan berkoordinasi dengan Majelis 
Ulama Indonesia. Sebuah lang
kah yang sangat layak untuk men
dapatkan apresiasi.

Terakhir dengan hadirnya 
Komite Nasional Keuangan 
Syariah  (KNKS) diharapkan da
pat melahirkan era baru dalam 
perkembangan ekonomi syariah 
di Indonesia. KNKS yang lang
sung diketuai oleh Bapak Presiden 
diharapkan dapat mengurai ham
batan kebijakan dan kepercayaan 
dalam mengembangkan ekonomi 
syariah di Indonesia. Lebih jauh, 
Presiden telah mencanangkan 
Jakarta sebagai Pusat Keuangan 
Syariah Dunia. Tentu saja halhal 
terkait dengan pencapaian pen
canangan tersebut, baik terkait 
dengan peraturan ataupun kebi
jakan lainnya, saat ini sedang di
lakukan pembenahanpembenah
an. Bukan hanya sektor keuangan 
syariah saja yang dilakukan pem
benahan, tapi juga sektor bisnis 
dan wisata syariah.

Belum lama pemerintah ber
sama MUI juga telah mencanang
kan era baru ekonomi di Indo
nesia, di mana sebelumnya lebih 
banyak menggunakan pendekat
an top down, dari atas ke bawah, 
maka di waktu mendatang akan 
diperbesar pendekatan dari bawah 
ke atas (bottom up). Ke depan 
ekonomi nasional harus ditopang 
oleh ekonomi umat, bukan seperti 
sebelumnya yang hanya ditopang 
oleh segelintir konglomerat.

Apabila komitmen pemerintah 
ini dapat berjalan dengan mulus, 
maka dapat dipastikan Indonesia 
menjadi pasar dan pemain ekonomi  
syariah yang betulbetul mempu
nyai prospek cerah, karena selain 

Indonesia menjadi potensial mar
ket karena jumlah penduduknya 
yang mayoritas muslim, juga ka
rena ekonomi syariah memberikan 
manfaat ekonomi (economic benefit) 
bagi para pelakunya.

Di sektor pangan halal, MUI 
juga telah memelopori dilaku
kannya sertifikasi halal. Hal itu 
dianggap penting sebagai upaya 
untuk melindungi umat Islam, 
yang merupakan bagian terbesar  
di negeri ini, agar terhindar dari 
mengonsumsi makanan yang tidak 
halal atau diragukan keha lalannya. 
Dimana hal ini merupakan prinsip 
bagi umat Islam karena merupa
kan bagian dari kesadaran ber
agama (keimanan). 

Semenjak akhir tahun 80an 
MUI secara konsisten menggulir
kan gerakan sadar konsumsi halal. 
Setiap daya dan upaya telah di
curahkan dalam mendukung ge
rakan ini. Alhamdulillah, gerakan 
halal saat ini telah merambah ke 
hampir semua sektor, baik pangan, 
minuman, obatobatan, kosme
tika, dan barang gunaan. Saat ini 
kesadaran mengonsumsi barang 
halal telah menjadi trend bukan 
saja di Indonesia, tapi juga trend 
global. Sehingga para produsen 
juga mengikuti irama kesadaran 
para konsumen dengan ramai
 ramai mendaftarkan produknya 
agar disertifikasi halal. 

Alhamdulillah, MUI dianggap 
sebagai pionir dan panutan dalam 
gerakan sertifikasi halal ini  oleh 
komunitas lembaga sertifikasi halal 
internasional. Saat ini sistem dan 
standar yang dipakai oleh MUI 
dijadikan acuan oleh lembaga se
rupa di luar negeri. Gerakan halal 
ini semakin mantap setelah pe
merintah mengesahkan Undang

Mimbar Utama
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Undang tentang Jamin an Produk 
Halal, yang salah satu pasalnya 
menyebutkan wajibnya sertifikasi 
halal produk yang ber edar di In
donesia. Ke depan, gerak an ini 
 insyaallah akan semakin membe
sar. Karena itu, keterlibatan setiap 
komponen umat Islam yang lebih 
luas menjadi suatu hal yang tidak 
terhindarkan.

Hal lain yang dilakukan oleh 
MUI adalah ikut serta dalam ge
rakan pemuliaan lingkungan hi
dup. Bersama instansi terkait dan 
LSM lingkungan, MUI ikut andil 
dalam sejumlah agenda bersama. 

Misalnya pelestarian satwa lang
ka, penanggulangan pembakaran 
 hutan, ketersediaan air bersih dan 
sanitasi, dsb. Tentu saja MUI ikut 
serta dalam gerakan ini sesuai de
ngan kompetensinya, yaitu mela
lui jalur agama. MUI menetapkan 
fatwa terkait dengan permasalahan 
tersebut, yang kemudian menjadi 
acuan perumusan panduan khut
bah dan ceramah yang menjadi 
pedoman para dai dan muballigh 
dalam menyampaikan dakwah dan 
tablighnya kepada umat Islam. Di
harapkan terbentuk kesadaran dari 
masyarakat yang kemudian diikuti 
dengan perubahan perilaku. 

Dalam bidang informasi dan 
komunikasi, MUI juga ikut ber
peran bersama instansi lainnya. 
Barubaru ini MUI bersama ke
menterian Infokom melakukan 

serangkaian program literasi ke
pada masyarakat agar dalam men
dayagunakan teknologi informasi, 
khususnya yang berplatform me
dia sosial, agar dapat lebih ber
tanggungjawab. MUI ikut serta 
dalam gerakan perang melawan 
berita palsu (hoax). Selain itu, 
MUI bersama Komisi Penyiaran  
Indonesia (KPI) melakukan pe
mantauan terhadap tayangan 
di TV, khususnya selama bulan 
 Ramadhan. Tayangan yang dinilai 
memenuhi kriteria akan diberikan 
penghargaan. Hal ini dilakukan 
untuk mendorong para pemilik 

TV dan produser acara di TV agar 
membuat tayangan yang lebih 
mendidik dan berkualitas. 

Demikian halnya dalam bidang 
perbukuan, MUI mendorong agar 
bukubuku keislaman yang diter
bitkan baik oleh negara maupun 
masyarakat hendaknya menjunjung 
tinggi nilainilai yang memperkuat 
kecintaan kepada bangsa dan nega
ra serta tetap berada dalam koridor 
kerangka berpikir keislaman yang 
benar. Sehingga MUI memandang 
penting untuk terus mendampingi, 
mengapresiasi, dan mendorong 
tumbuhnya industri bukubuku 
keislaman yang semakin berkuali
tas, dan semakin produktifnya para 
penulis Islam sebagai ujung tom
bak mendidik bangsa.

Beberapa hal yang kami sam
paikan di atas merupakan contoh 

aktifitas yang dilakukan oleh MUI 
selama ini. Tentu saja masih ba
nyak hal lain yang tidak mungkin 
kami sebutkan semuanya. Bersa
maan dengan momentum Milad 
yang ke42 ini pengurus MUI 
berazam dan bertekad akan lebih 
meningkatkan kinerja dan per
khid matannya. Sejumlah langkah 
telah direncanakan, antara lain: 
merencanakan pembangunan 
“MUI Tower” agar lebih repre
sentatif dalam berkhidmat kepada 
umat. MUI juga terus menerus 
melakukan peningkatan manaje
mennya, sehingga saat ini manaje
men MUI dalam proses diakredi
tasi oleh ISO. Dalam waktu dekat, 
MUI juga akan membuka kantor 
DSNMUI perwakilan di daerah, 
sebagai upaya mendekatkan pe
layanan khususnya terkait dengan 
pendirian dan pengawasan ko
perasi syariah, BMT, dan lembaga 
keuangan mikro syariah lainnya.  

Tentu saja apa yang telah dan 
akan dilakukan oleh MUI tidak 
akan mungkin terjadi tanpa ada 
dukungan dari berbagai pihak, 
khususnya pemerintah. Kerjasama 
antara MUI dan pemerintah yang 
selama ini telah terjalin dengan 
baik diharapkan ke depan akan 
lebih baik lagi, sehingga membawa 
kemaslahatan bagi masyarakat. Se
suai hadis berikut: “Dua golong an 
manusia jika keduanya baik maka 
akan baik umat manusia, dan jika 
kedua rusak maka akan rusak umat 
manusia: (dua golongan tersebut 
ialah) ulama dan pemerintah”.

Demikian Khutbah Milad 
MUI ke42 ini.  Kami atas nama 
Dewan Pimpinan Majelis Ulama 
Indonesia mengucapkan terima 
kasih atas perhatiannya. Jazaku
mullahu khairan katsira.” g

Buku-buku keislaman yang diterbitkan hen-
daknya menjunjung tinggi nilai-nilai yang mem-
perkuat kecintaan kepada bangsa dan negara 
serta tetap dalam koridor berpikir keislaman.
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Kepemimpinan 
Selama 42 Tahun
MUI sejak didirikan tahun 1975 telah memiliki 
pemimpin sejak dari Prof. Dr. Buya Hamka, KH. 
Muhammad Syukri Gozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. 
Ali Yafie, Dr. KH. M Ahmad Sahal Mahfudz, Prof. Dr. 
Din Syamsuddin, hingga Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin.

S ebagaimana kita ke
tahui Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) ada
lah lembaga yang me
wadahi para ulama, 

zu’ama, dan cendikiawan  Islam 
untuk membimbing, membina 
dan mengayomi kaum muslimin 

di seluruh Indonesia. MUI berdiri 
pada tanggal 17 Rajab 1395H atau 
tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. 
MUI didirikan untuk membantu 
pemerintah dalam melakukan 
halhal yang menyangkut dengan 
umat Islam, seperti mengeluarkan 
fatwa.

MUI berdiri sebagai hasil dari 
pertemuan atau musyawarah para 
ulama, cendekiawan dan zu’ama 
yang datang dari berbagai pen
juru tanah air, antara lain meliputi 
dua puluh enam orang ulama yang 
mewakili 26 Provinsi di Indone
sia pada masa itu, 10 orang ulama 
yang merupakan unsur dari ormas
ormas Islam tingkat pusat, 4 orang 
ulama dari Dinas Rohani Islam 
TNI dan Polri, serta 13 orang to
koh/cendekiawan sebagai tokoh 
perorangan. Dari musyawarah 
tersebut, dihasilkan adalah sebuah 
kesepakatan untuk membentuk 
wadah tempat musyawarah para 
ulama, zu’ama dan cendekiawan 
muslim, yang tertuang dalam 
sebuah Piagam Berdirinya MUI, 
yang ditandatangani oleh seluruh 
peserta musyawarah yang kemudi
an disebut Musyawarah Nasional 
Ulama I yang dihadiri sejum
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lah ulama besar antara lain KH. 
Bisri Syansuri, Rais Am Syuriah 
PBNU.

Tugas MUI adalah: memberi
kan bimbingan dan tuntunan ke
pada umat Islam Indonesia dalam 
mewujudkan kehidupan beragama 
dan bermasyarakat yang diridhai 
Allah; memberikan nasihat dan 
fatwa mengenai masalah keaga
maan dan kemasyarakatan kepada 
Pemerintah dan masyarakat, me
ningkatkan kegiatan bagi terwu
judnya hubungan keislaman dan 
kerukunan antarumat beragama 
dalam memantapkan persatuan 
dan kesatuan bangsa; menjadi 
penghubung antara ulama dan pe
merintah dan pener jemah timbal 

balik antara umat dan pemerintah 
guna menyukseskan pembangunan 
nasional; meningkatkan hubungan 
serta kerjasama antar organisasi, 
lembaga Islam dan cendekiawan 
muslimin dalam memberikan 
bimbingan dan tuntunan kepada 
masyarakat khususnya umat Islam 
dengan mengadakan konsultasi 
dan informasi secara timbal balik. 

Munas ulama yang diseleng
garakan di Bali Room Hotel In
doensia itu juga menghasilkan 
pimpinan MUI yang dipilih secara 
aklamasi, yaitu Prof. Dr. Hamka. 
Lakilaki kelahiran Nagari Sungai 
Batang, Tanjung Raya, Agam, Su
matera barat 17 Februari 1908 itu 
dikenal sebagai uklama dan juga 
sastrawan yang memiliki nama asli 
Abdul Malik Karim Amrullah.  

Ia melewatkan waktunya seba
gai wartawan, penulis, dan peng
ajar. Ia terjun dalam politik melalui 
Masyumi sampai partai tersebut 
dibubarkan. Hamka semat me
ringkuk di penjara dan menulis 
tafsir Al-Azhar di penjara. Ia ke
mudian aktif di Muhammadiyah 
walaupun tak pernah menjadi ke
tua umumnya. Ia memperoleh ge
lar doktor HC dari Universitas Al
Azhar Mesir, Univeritas Nasional 
Malaysia, dan gelar profesor dari 
Universitas Prof. Dr. Moestopo. 
Sejak dua tahun ia ditetapkan se
bagai pahlawan nasional.

Pengalamannya ditolak sebagai 
guru di sekolah Muhammadiyah 
karena tak memiliki diploma dan 
kritik atas kemampuannya ber
bahasa Arab melecut keinginan 
Hamka pergi ke Mekah. Dengan 
bahasa Arab yang dipelajarinya, 
Hamka mendalami sejarah Islam 
dan sastra secara otodidak. Kem
bali ke Tanah Air, Hamka me rintis 

karier sebagai wartawan sambil 
bekerja sebagai guru agama se
mentara waktu di Medan. Dalam 
pertemuan memenuhi kerinduan 
ayahnya, Hamka mengukuhkan 
tekadnya untuk meneruskan cita
cita ayahnya dan dirinya sebagai 
ulama dan sastrawan.

Di Medan pada tahun 1936 
ia menerbitkan majalah Pedoman 
Masyarakat. Dia juga menulis 
karya roman yang menggempar
kan: Di Bawah Lindungan Ka’bah 
dan Tenggelamnya Kapal Van Der 
Wijck.

Ketua MUI
Dalam pidato pertama saat ter

pilih sebagai Ketua MUI, ia me
nyatakan bahwa dirinya bukanlah 
sebaikbaiknya ulama. Ia menya
dari bahwa dirinya memang po
puler, “Tapi kepopuleran bukanlah 
menunjukkan bahwa saya yang 
lebih patut.” Ia menjelaskan po
sisi MUI dengan pemerintah dan 
masyarakat terletak di tengah
 tengah, “laksana kue bika” yang 
“dibakar api dari atas dan bawah”. 
“Api dari atas ibarat harapan pe
merintah, sedangkan api dari 
bawah wujud keluhan umat Islam. 
Berat ke atas, niscaya putus dari 
bawah. Putus dari bawah, niscaya 
berhenti jadi ulama yang didukung 
rakyat. Berat kepada rakyat, hilang 
hubungan dengan pemerintah.”

Meski berbagai pihak waktu 
itu sempat ragu apakah Hamka 
mampu menghadapi intervensi 
kebijakan pemerintah Orde Baru 
kepada umat Islam yang saat itu 
berlangsung dengan sangat gencar, 
ia berhasil membangun citra MUI 
sebagai lembaga independen dan 
berwibawa untuk mewakili suara 
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umat Islam. Sebagai Ketua MUI, 
ia meminta agar ia tidak digaji dan 
agar diperbolehkan mundur jika 
nanti ternyata tidak ada kesesuaian 
dengan pemerintah dan ulama.

Pemerintah Republik Indonesia 
ketika itu tengah memprogram
kan Kerukunan Hidup Beragama. 
Hamka mempunyai konsepsi yang 
jelas dalah surah AlMumtahanah 
ayat 7 dan 8, bahwa tidak dilarang 
orang Islam hidup rukun dan da
mai dengan pemeluk agama lain. 
“Orang Islam disuruh berlaku adil 
dan hidup rukun dengan mereka 
asal saja mereka itu tidak meme
rangi kita dan mendesak kita untuk 
keluar dari tanah air kita sen diri.” 
MUI telah menerima anjuran pe
merintah tentang kerukunan umat 
beragama.

Pada 7 Maret 1981, MUI me
ngeluarkan fatwa tentang keha
raman perayaan Natal bagi umat 
Islam menanggapi banyaknya 
instansi pemerintah menyatukan 
perayaan Natal dan Lebaran lan
taran kedua perayaan itu berdekat
an. Hamka menyebut kebiasaan 
itu bukan bentuk toleransi, tetapi 
memaksakan kedua penganut 
Islam  dan Kristiani menjadi mu

nafik. “Kalau ada orang Islam yang 
turut menghadirinya, berarti ia 
melakukan perbuatan yang tergo
long musyrik,” kata Hamka dalam 
khotbahnya di Masjid AlAzhar.

MUI memfatwakan mengikuti 
upacara Natal bagi umat Islam hu
kumnya haram, meskipun tujuan
nya merayakan dan menghormati 
Nabi Isa karena Natal tidak dapat 
dipisahkan dari soalsoal keyakin
an dan peribadatan. Namun, ke
luarnya fatwa MUI memulai ke
caman dari pemerintah. Menteri 
Agama meminta fatwa MUI di
cabut karena dianggap mengusik 
kerukunan antara umat Islam dan 
Kristen. Menurut Ketua Komisi 
Fatwa KH. M Syukri Ghozali, se
bagaimana dikutip majalah Tempo, 
fatwa itu sebenarnya dibuat agar 
Departemen Agama menentukan  
langkah dalam menyikapi Natal
anLebaran yang kerap terjadi. 
Namun, fatwa itu menyebar ke 
masyarakat sebelum petunjuk 
pelaksanaan selesai dibuat Depar
temen Agama. Menyikapi hal itu, 
Hamka mengeluarkan surat kepu
tusan (SK) mengenai peng hentian 
edaran fatwa.  “Fatwa itu dipan
dang perlu dikeluarkan  sebagai 

tanggung jawab para ulama untuk 
memberikan pegangan kepada 
umat Islam dalam kewajiban me
reka memelihara kemurnian aqi
dah Islamiyah,” katanya.

Menanggapi tuntutan peme
rin tah untuk mencabut fatwa, 
Hamka memilih meletakkan ja
bat an sebagai Ketua MUI. 

Ulama Traditional
Mundurnya Hamka tidak serta 

merta digantikan ketua lainnya. 
Penggantinya kemudian adalah 
KH. Syukri Ghozali yang lahir 
di Salatiga, Jawa Tengah, pada 6 
Desember 1906. Ia memangku 
jabatan sebagai Ketua MUI se
jak tahun 1981 hingga wafat ta
hun 1984. Sebelumnya ia pernah 
menjabat sebagai Dekan Fakultas 
Syari’ah IAIN Syarif Hidayatullah  
Jakarta. Selama menjabat seba
gai Ketua MUI ia juga merang
kap sebagai Rektor Perguruan 
Tinggi Ilmu AlQuran (PTIQ) 
Jakarta yang didirikan Menteri 
Agama KH. Muhammad Dahlan 
menggantikan Prof. KH. Ibrahim 
Hosen, LML, tokoh yang kemu
dian menggantikan kedudukan  
Syukri sebagai Ketua Komisi 
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Fatwa  MUI.
Syukri Ghozali mampu me

mulihkan hubungan MUIumat 
dan Pemerintah. Ia adalah ulama 
asal Jawa yang lugu yang hidupnya 
habis di pesantren dan aktif di NU. 
Ia mampu berbagai bahasa asing, 
termasuk Jerman dan Belanda. Ia 
pernah menjadi anggota DPRRI 
mewakili NU. Ahli fikih yang 
tidak pernah mengenyam bangku 
kuliah ini dikenal dekat dengan 
Hamka dan berpikiran maju.

Hasan Basri
Kiai Syukri wafat langsung 

diganti KH. Hasan Basri. Ulama 
Muhammadiyah kelahiran  Muara 
Teweh, Barito Utara, Kalimantan 
Tengah, 10 Agustus 1920 ini ada
lah mantan politisi dan dai yang 
kemudian aktif di pendidikan Al
Azhar. Ia juga merupakan pengga
gas Bank Syariah di Indonesia.

Lulus dari Sekolah Rakyat, 
Hasan Basri meninggalkan desa 
kelahirannya untuk melanjut
kan sekolah di Banjarmasin pada 
Mad rasah Tsanawiyah Muham
madiyah di Banjarmasin (1935
1938). Saat Buya Hamka berkun
jung ke Banjarmasin ia sangat 

menga guminya dan sejak itu ia 
bercitacita menjadi ulama se perti 
Hamka. Ia melanjut ke Sekolah 
Zu’ama Muhammadiyah di Yog
yakarta (19381941). Pulang, 
mendirikan Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah di Marabahan, 
Kalimantan Selatan.

Hasan Basri juga sering pidato 
dan khutbah di masjid, serta ce
ramah di majelis taklim. Hal ini 
membuatnya sangat dikenal luas 
di lingkungan masyarakatnya. Hal 
ini pula yang mendorong Hasan 
Basri terjun ke gelanggang orga
nisasi dan pergerakan politik. Ia 
pun aktif dalam partai Masyumi 
(Majelis Syura Muslimin Indo
nesia) yang diikrarkan sebagai 
satusatunya partai politik Islam 
kala itu. Hasan Basri dan keluarga  
hijrah ke Jakarta, saat Negara Re
publik Indonesia Serikat (RIS) 
terbentuk, dan dia terpilih menja
di anggota DPR mewakili provin
sinya. Namun, tahun 1960 partai 
Masyumi dibubarkan, ia memilih 
hijrah ke dakwah. 

Saat, menjabat Ketua Umum 
MUI, pemerintah melalui Menteri 
Keuangan mengeluarkan Pakto 
(Paket Oktober) 1988, yang men

dorong berdirinya bank. Banyak 
umat Islam yang bertanya kepa
danya mengenai bunga bank yang 
oleh sebagian kalangan dianggap 
haram. Selaku ketua umum MUI, 
Hasan Basri mendengar keluhan 
umat Islam tersebut. Ia merespon 
dengan menggelar seminar “Bank 
Tanpa Bunga” di Hotel Safari 
Cisarua Agustus 1991 dihadiri 
para pakar ekonomi, pejabat Bank 
Indonesia, menteri terkait, serta 
para ulama.

Seminar itu merekomendasi
kan agar KH. Hasan Basri, selaku 
Ketua Umum MUI membawakan 
masalah itu ke Munas MUI yang 
diadakan akhir Agustus 1991. 
Munas MUI itu memutuskan agar 
MUI mengambil prakarsa mendi
rikan bank tanpa bunga. Presiden 
Soeharto setuju didirikannya Bank 
Muamalat Indonesia (BMI).

Ali Yafie
Tahun 1998 ia wafat dan ja

batan itu langsung dialihkan ke
pada Prof. KH. Ali Yafie. Ali lahir 
di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 
September 1926. Ia adalah ulama 
NU (saat itu ia menjabat Rais Am 
PBNU 19911992) ahli fikih yang 
snagat disegani. Ia tercatat sebagai 
pengasuh Pondok Pesantren Darul 
Dakwah Al Irsyad, ParePare, Su
lawesi Selatan yang didirikannya 
tahun 1947.

Ali Yafie memperoleh pen
didikan pertamanya pada sekolah 
dasar umum, yang dilanjutkan 
dengan pendidikan di Madrasah 
As’adiyah yang terkenal di Seng
kang, Sulawesi Selatan.  Ia bersa
habat dengan KH. Syukri Gozali, 
pernah mengabdikan diri sebagai 
hakim di Pengadilan Agama Ujung 
Pandang sejak 1959 sampai 1962, 
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kemudian inspektorat  Pengadilan 
Agama Indonesia Timur (1962
1965).

Sejak 1965 hingga 1971, ia 
men jadi  dekan di fakultas Ushu
luddin IAIN Ujung Pandang, 
dan aktif di NU tingkat provinsi. 
Ia mulai aktif di tingkat nasional 
pada 1971. Pada muktamar NU 
1971 di Surabaya ia terpilih men
jadi Rais Syuriyah, dan setelah 
pemilu diangkat menjadi anggota 
DPR. Kemudian ia tetap menjadi 
anggota DPR sampai 1987, ke
tika Djaelani Naro, tidak lagi me
masukkannya dalam daftar calon.

Sejak itu, Ali Yafie mengajar 
di berbagai lembaga pendidikan 
tinggi Islam di Jakarta, dan se
makin aktif di Majelis Ulama In
donesia (MUI). Pada Muktamar 
NU di Semarang 1979 dan Situ
bondo 1984, ia terpilih kembali 
sehagai Rais, dan di Muktamar 
Krapyak 1989 sebagai wakil Rais 
Aam. Karena Kiai Achmad Siddiq 
meninggal dunia pada 1991, maka 
sebagai Wakil Rais Aam ia kemu
dian bertindak menjalankan tu
gas, tanggung jawab, hak dan we
wenang sebagai pejabat sementara 
Rais Aam. Setelah terlibat kon
flik dengan Abdurrahman Wahid 
mengenai penerimaan bantuan 
dari Yayasan Dana Bhakti Kese
jahteraan Sosial untuk NU, Ali 
Yafie menarik diri dari PBNU.

Sahal Mahfudz
Jabatannya kemudian diganti

kan KH. MA sahal Mahfudz yang 
lahir di Desa Kajen, Margoyoso 
Pati pada tanggal 17 Desember 
1937. Ia adalah anak ketiga dari 
enam bersaudara yang merupa
kan ulama kontemporer Indonesia 
yang disegani karena kehatihati

annya dalam bersikap dan keda
laman ilmunya dalam memberi
kan fatwa terhadap masyarakat 
baik dalam ruang lingkup lokal 
(masyarakat dan pesantren yang 
dipimpinnya) dan ruang lingkup 
nasional.

Sebelum orang mengenal Kiai 
Sahal, orang akan mengenalnya 
sebagai sosok yang biasabiasa 
saja. Dengan penampilan yang 
sederhana orang mengira, beliau 
sebagai orang biasa yang tidak pu
nya pengetahuan apapun. Namun 
ternyata pengetahuan dan kepa
karan Kiai Sahal sudah diakui. 
Salah satu contoh, sosok yang 
menjadi pengasuh pesantren ini 
pernah bergabung dengan insti
tusi yang bergerak dalam bidang 
pendidikan, yaitu menjadi anggota 
BPPN3 selama 2 periode yaitu 
dari tahun 19932003.

Kiai Sahal dididik oleh ayahnya 
yaitu KH. Mahfudz dan memiliki 
jalur nasab dengan Syekh Ahmad 

Mutamakkin, seorang pejuang 
Islam  yang gigih. Sedari kecil Kyai 
Sahal dididik dan dibesarkan da
lam semangat memelihara derajat 
penguasaan ilmuilmu keagamaan 
tradisional. Pesantren adalah tem
pat mencari ilmu sekaligus tem
pat pengabdian Kiai Sahal. Minat 
baca yang tinggi terlihat melalui 
koleksi 1.800an buku di rumah
nya. Adalah KH. Abdurrahman 
Wahid yang membawanya meng
hadap KH. As’ad Syamsul Ari
fin sehingga mengaktifkannya di 
PBNU.

Ia memperoleh gelar Doktor 
Kehormatan (Doctor Honoris 
Causa) dalam bidang pengem
bangan ilmu fiqh serta pengem
bangan pesantren dan masyarakat 
pada 18 Juni 2003 di Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta.Sebagai pengakuan atas 
ketokohannya, beliau telah banyak 
mendapatkan penghargaan, dian
taranya Tokoh Perdamaian Dunia 
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(1984), Manggala Kencana Kelas I 
(19851986), Bintang Maha Putra 
Utarna (2000) dan Tokoh Pemer
satu Bangsa (2002). 

Pengasuh Pondok Pesantren 
Maslakul Huda ini memimpin 
MUI tiga priode sekaligus Rais 
Am PBNU. Namun priode tera
khir MUI belum sempat diselesai
kannya karena berpulang ke hari
baan Ilahi pada 24 Januari 2014.

Din Suamsuddin
Kiai Sahal wafat langsung di

gantikan wakilnya, Prof. Dr. Mu
hammad Sirajuddin Syamsuddin, 
MA, atau dikenal dengan Din 
Syamsuddin. Ia lahir di Sumbawa, 
Nusa Tenggara Barat, 31 Agustus 
1958. Ia adalah seorang tokoh Mu
hammadiyah yang pernah menja
bat sebagai Ketua Umum Pimpin
an Pusat Muhammadiyah periode 
20052010 dan 20102015.

Din Syamsuddin menempuh 
pendidikan mulai dari Pondok 
Modern Darussalam Gontor Jawa 
Timur (1975), IAIN Syarif Hi
dayatullah, Jakarta, Sarjana Muda, 
Fakultas Ushuluddin (BA, 1980), 
IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 
Fakultas Ushuluddin Jurusan Per
bandingan Agama (Drs, 1980), 
University of California, Los An
geles (UCLA) di Amerika Serikat, 
Interdepartmental Programme in 
Islamic Studies (MA, 1988), dan 
University of California, Los An
geles (UCLA) di Amerika Serikat, 
Interdepartmental Programme in 
Islamic Studies (Ph.D, 1991). 

Disamping menjabat d MUI 
banyak jabatan international yang 
disandangnya.  Antara lain sebagai 
Honorary President, World Con
ference on Religions for Peace/ 
WCRP, based in New York (2006 – 

sekarang), Wakil Ketua Dewan Pe
nasihat ICMI Pusat (20052010), 
Wakil Sekjen World Islamic Peo
ple’s Leadership, based in Tripoli 
(2005 – sekarang), anggota World 
Council of World Islamic Call So
ciety (2005 – sekarang), Presiden 
Asian Committee on Religions for 
Peace/ ACRP (2004 – sekarang), 
Ketua Indonesian Committee on 
Religions for Peace/ IComRP 
(2000 – sekarang).

Meskipun ia pernah menjabat 
Ketua Umum PP Muhammadi
yah, namun ia juga pernah tercatat 
sebagai Ketua IPNU Cabang 
Sumbawa (1970  1972). 

KH. Ma’ruf Amin
Pada Mjunas MUI di Surabaya 

tahun 2015, ia digantikan oleh 
KH. Ma’ruf Amin sebagai Ketua  
Umum MUI yang baru. Pria 
kelahiran Tangerang, Banten, 11 
Maret 1943 ini lahir dalam tradisi 
Nahdlatul Ulama (NU). Keluar
ganya kemudian menyekolahkan 
Ma’ruf Amin ke Pondok Pesan
tren Tebuireng, Jombang, Jawa 
Timur. Setelah lulus pondok, ia 
meneruskan kuliah di Universitas 
Ibnu chaldun, Bogor, Jawa Barat.

Berbekal ilmu yang dimiliki, 
Ma’ruf Amin terjun ke dunia 
dakwah. Ia mulai menjadi ang
gota koordinasi Dakwah Indo
nesia (KODI) DKI Jakarta. Se
lain itu, ia juga aktif di organisasi 
Nahdlatul Ulama. Kariernya terus 
berjalan seiring jam terbang dak
wahnya. 

Aktivitas lainnya, ia ikut aktif di 
Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Di politik pun tak kalah aktifnya, 
Ma’ruf sempat menjadi anggota 
DPR DKI Jakarta dari Partai Per
satuan Pembangunan. Namanya 

mulai terkenal berbarengan lahir
nya Era Reformasi, pada tahun 
1998, dengan bermunculan partai
partai baru.

Ma’ruf Amin sempat diminta 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
untuk menjadi Ketua Dewan 
Syuro PKB yang pertama. Mela
lui partai besutan Abdurrahman 
Wahid ini, Ma’ruf pernah menjadi 
anggota DPR/MPR RI. 

Panasnya dinamika politik di 
PKB dan nasional, ia memilih 
konsentrasi ke ormas Islam NU 
dan MUI. Ma’ruf pun menjalani
nya dengan khidmat. Ia termasuk 
menjadi salah satu pengurus NU 
dan juga aktif di Komisi Fatwa 
MUI.

Selain itu, di tengah menjalani 
aktivitasnya di NU dan MUI, ia 
di minta Presiden Susilo Bam
bang Yudhoyono menjadi anggota 
Dewan Pertimbangan Presiden 
selama periode 20072009 dan 
 20102014. 

Karier Ma’ruf Amin naik. Di 
NU, ia diberi amanah sebagai Rais 
Aam (Ketua Umum) Syuriah PB 
NU periode 20152020, sementa
ra di MUI yang sebelumnya seba
gai ketua Komisi Fatwa ia diberi
tugas sebagai Ketua Umum MUI 
periode  20152020.

Keilmuan Ma’ruf Amin tak 
perlu diragukan lagi. Pria lulus
an Universitas Ibnu Khaldun ini 
memiliki intelektualitas di ber
bagai bidang keislaman. Terbukti, 
Ia memperoleh anugerah Dok
tor Kehormatan (Doktor Hono
ris Causa) untuk bidang Hukum 
Ekonomi Syariah dari UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta dan tahun 
2016 lalu ia ditetapkan sebagai 
guru besar UIN Malik Ibrahim 
Malang. g (MH)

MIMBAR ULAMA/MUHARRAM 1439 H/2017 19



MIMBAR ULAMA/MUHARRAM 1439 H/201720

Syiar Ra   madhan Berbuah Anugerah
K omisi Penyiaran In

donesia dan Maje
lis Ulama Indonesia 
mengumumkan pe
menang Anugerah 

Syiar Ramadhan 2017. Anugerah 
Syiar Ramadhan merupakan wu
jud apresiasi dari KPI dan MUI 
kepada program televisi yang se
jalan dengan semangat Rama
dhan, bermanfaat, mengajak orang 
untuk refleksi serta konteks per
soalan yang banyak dihadapi umat 

Mimbar Utama
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terkini. Ini menjadi upaya meng
hadirkan siaran bermartabat dan 
berkualitas.

Ada tujuh kategori yang diper
lombakan dalam ASR 2017:

n Kategori Talkshow
n Kategori Ceramah
n Kategori feature/doku menter 
n Kategori Talent Search
n Kategori Sinetron/Film
n Kategori Reality Show
n Kategori variety show reliji
Proses penjurian diawali de

ngan proses penyisiran oleh tim 
asistensi. Program yang lolos pe
nyisiran selanjutnya masuk tahap 
seleksi tim dewan juri. Tim dewan 
juri kemudian mengerucutkan tiga 

sampai lima program terbaik di 
setiap kategori.

Dari hasil seleksi tim dewan 
juri yang terdiri dari KH. Mas
duki Baidlowi (MUI), KH.  Abdul 
Halim Sholeh (MUI), Asrori S. 
Karni (MUI), Nuning Rodiyah 
(KPI Pusat), Dewi Setyarini (KPI 
Pusat), dua program trans TV me
menangkan dua kategori. Trans 
TV juara kategori ceramah lewat 
Tausiyah bersama Aa Gym, serta 
feature/dokumenter dengan pro
gram Hijab Traveller.

Program televisi Indosiar, 
RCTI serta Metro TV masing
masing menggondol juara. Indo
siar menang pada kategori Talent 

Syiar Ra   madhan Berbuah Anugerah
Search terbaik melalui program 
Aksi Asia. RCTI terbaik pada 
 si netron/film terbaik dengan 
program Dunia Terbalik. Metro 
TV menang untuk kategori talk-
show dengan program Tafsir al 
Misbah.

Sama seperti Trans TV, TVRI 
juga mendapatkan dua gelar juara.  
Masingmasing untuk kate gori  
 Reality Show lewat program Ibuku 
Surgaku dan Variety Show reliji 
terbaik dengan program “Jelang 
Sahur”. Selain dua gelar untuk pro
gram terbaik, TVRI juga menda
patkan juara kategori televisi ter
baik Syiar Ramadhan 2017. g 

(MUI)
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I roni penyiaran di tanah air 
masih berkutat pada pe
langgaran siaran di bulan 
Ramadhan. Oleh sebab itu, 
Komisi Informasi dan Ko

munikasi Majelis Ulama Indonesia 
(Infokom MUI) melakukan pe
mantauan siaran sejumlah stasiun  
televisi nasional setiap Bulan Ra
madhan. Dari hasil pemantauan 
tersebut, ditemukan pelanggaran 
yang masih ituitu saja, yakni pada 
program sahur dan menjelang 
berbuka puasa. Temuan Infokom 
MUI terfokus pada pelanggaran 
kode etik siaran selama Ramadhan 
2017 M/ 1438 H. Kate gori pe
langgaran mulai dari yang ringan  
hingga berat.

“Pelanggaran siaran ini mulai 
dari wanita yang tidak berhijab, si
aran yang penuh dengan candaan  
berlebihan, perkataan yang meng
hina ras tertentu hingga argu
mentasi keagamaan yang tidak 
berdasarkan fikih,” kata Ketua Pe
mantau Siaran Ramadhan MUI, 
Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si di 
Jakarta, pada pertengahan Rama
dhan 2017.

Lebih lanjut, Ibnu Hamad me
nambahkan ada pula siaran televisi 
yang setiap tahunnya masih meny
iarkan program sahur de ngan can
daan yang berlebihan, dan men
jurus pada sikap dan perkataan 
sarkastik dan porno. Stasiun  tele
visi tersebut juga tidak mengubah 
perilaku siaran di  program men

jelang berbuka. “Mereka tidak 
mempertimbangkan banyol an
ba nyolan yang disampaikannya 
de ngan semangat Ramadhan yang 
harus kita samasama jaga kesuci
annya,” jelas Ibnu Hamad.

Pemantauan ini dilakukan sejak 
1 Ramadhan yang lalu, dan hasil 
pemantauan dipublikasikan me
lalui media massa di pertengahan 
bulan. Metode pemantauan yang 
dilakukan adalah terfokus (zoom-
ing) terhadap tayangantayangan 
yang dinilai tidak sesuai dengan 
semangat dan semarak bulan suci 
Ramadhan.

“Kita tidak memungkiri banyak 
program televisi yang berusaha 
menyajikan terbaik, namun di sisi 
lain masih ditemukan siaran ber
format komedi, yang sebenarnya 
rawan terjadinya pelanggaran,” 
jelas Guru Besar Ilmu Komunikasi 
dari Universitas Indonesia ini.

Ibnu Hamad juga menyayang
kan ada stasiun televisi yang men
jadikan seorang vokalis grup band 
yang dulu pernah tersangkut kasus 
pornografi dan pornoaksi. Ironis
nya, tambahnya, vokalis yang be
lum menunjukkan perubahan si
kap dan perilakunya, khususnya 
jika dilihat dari keseharian di me
dia massa, masih saja diberikan 
panggung oleh stasiun TV.

“Di siaran sahur, banyak sekali 
ditemukan dialog yang tidak etis, 
seperti merendahkan orang lain, 
menyebut orang dengan sebutan 

buruk hingga mengumbar aib. 
Dialog ini kemudian ditertawakan 
oleh penonton di studio. Ini jelas 
bertentangan dengan semangat 
Ramadhan,” imbuh pria yang per
nah menjadi Kepala Humas Ke
mendikbud ini.

Dari hasil pemantauan, di
te mukan pemain wanita tidak 
mengenakan busana muslimah 
pada sinetron reliji Tuhan Beri 
Kami Cinta (SCTV). Selain itu, 
pemain sinetron tak berhijab juga 
ditemukan di sinetron 3 sem
prul  mengejar surga 5 episode 1 
(SCTV). Ditemukan scene yang 
menunjukkan pemain wanita 
(Keira Shabira) yang mengena
kan busana rok di atas lutut (tidak 
mengenakan hijab), padahal 
judul sinetronnya adalah Kantini 
D’Hijabers (MNC TV). Temuan 
ini didapat di episode ke 13 tang
gal 29 Mei 2017.

Dipantau Tiap Tahun 
Dilanggar Tiap Tahun
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Sinetron Reliji “Surga yang 
Tidak Dirindukan The Series” di 
Trans TV tanggal 3 Juni 2017, 
ditemukan pernyataan menghina 
ras tertentu dengan menyebut 
“onta” kepada lawan bicara nya  yang 
memang memiliki wajah ketu
runan Timur Tengah. Di ANTV, 
program Sahurnya Pesbuker me
nayangkan joget massal antara 
pemain dan penonton studio yang 
dinilai mengurangi kekhusyuan 
Sahur di bulan Ramadhan. Ini bisa 
dilihat pada tayangan Sahur nya 
Pesbuker ANTV tanggal 27 Mei 
2017. Begitu pula dengan aurat  
wanita, busana Ayu Ting Ting & 
Zaskia Gotik yang mengena kan 
rok di atas lutut memperlihatkan 
aurat wanita. Di Program Sahur
nya Pesbuker (ANTV) 27 Mei 
2017.

Ada pula dialog yang meleceh
kan fisik, seperti ditemukan pada 

dialog antara pembawa acara (Eko 
Patrio), Vega Damayanti, Raffi 
Ahmad dan Ayu Tingting yang 
tidak mencerminkan spirit Rama
dhan. Di tayangan 27 Mei 2017, 
ditemukan dialog pembawa acara 
antara Raffi Ahmad dan Zaskia 
Gotik. Zaskia Gotik menanya
kan ke Raffi Ahmad, “Tuan, itu 
Istri Tuan?” (memerankan sebagai 
pembantu).

Raffi Ahmad menjawab, “Iya itu 
istri saya.” (memerankan sebagai 
majikan). Zaskia Gotik merespon, 
“Kok kayak lepet ya, tuan”.  Zaskia 
Gotik kemudian menyampaikan 
kalimat yang menjurus pada por
nografi, “Mohon maaf tuan, ba
gusan juga body neng Sumi, tuan.” 
Vega Damayanti menimpali, “Pah, 

perhatiin dong ini Zaskia  Gotik 
dari tadi bawa baskom (yang 
bisa ditafsirkan ke tubuh Zaskia 
 Gotik). Zaskia Gotik menjawab, 
“Ini bukan baskom, tapi gendang 
rantang.” 

Program Ramadhan di Rumah 
Uya di Trans7, lebih mengedepan
kan ghibah dan membuka aib 
orang lain. Ramadhan di Rumah 
Uya menggambarkan kepada pe
nonton tentang hubungan pria 
dan wanita yang berpacaran, dan 
adanya orang ketiga (perseling
kuhan). Ada tema “Aku Dibukain 
Semua” edisi 29 Mei 2017 yang 
menunjukkan aib seseorang dium
bar di program tersebut.

Dalam program Islam Itu Indah  
Spesial Ramadhan, Ustadz Mau
lana memberikan argumentasi ke
agamaan yang asalasalan. Ketika 
ditanya tentang cara menyegera
kan berbuka puasa bagi orang yang 
masih dalam perjalanan, dalam 
kemacetan tidak tersedia makanan 
dan minuman, dia menyarankan 
mengeluarkan ludah sampai batas 
bibir lalu menjilat dan menelannya 
kembali. Ini ditemukan di Islam itu 
Indah Spesial Ramadhan (Trans 
TV) 4 Juni 2017.

Dalam Program “Islam itu In
dah Spesial Ramadhan” (Trans 
TV) edisi 4 Juni 2017, ditemu
kan statemen Ustadz Febri ten
tang isbal (mengenakan celana 
di atas mata kaki) yang dinilai 
bertentang an dengan syariat.

Pelanggaran ini sebenarnya 
hampir tidak jauh berbeda dengan  
program Ramadhan sebelumnya.  
Oleh sebab itu, dibutuhkan ko
mitmen  dan keseriusan penge
lola televisi untuk menghadir
kan program yang lebih ramah 
Rama dhan.  g (MFZ)

Penyampaian Anugerah Syiar 
Ramadhan kepada sejumlah 

televisi.

MIMBAR ULAMA/MUHARRAM 1439/2017
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K etua MUI Bidang In
fokom KH. Drs. Mas
duki Baidlowi me
negaskan Anugerah 
Syiar Ramadhan 2017 

sebagai apresiasi MUI terhadap 
sejumlah televisi yang menyiarkan 
program berkualitas di Bulan Ra
madhan. Selain itu, anugerah yang 
berbarengan dengan Milad MUI 
ke42 ini, ditujukan agar MUI 
semakin mengokohkan diri seba
gai pembimbing umat dan pen
jaga negara. Menurutnya, MUI 
ingin menghadirkan kehidupan 
agama dalam konteks kebangsaan 

yang rahmatan lil alamin. Untuk 
mengetahui sejauh mana perhelat
an tersebut, tim Mimbar Ulama 
melakukan wawancara dengannya 
beberapa waktu lalu:

  
Bagaimana sebenarnya per-

helatan acara Milad MUI dan 
Anugerah Syiar Ramadhan ini?

 Rangkaian acara yang dise
lenggarakan dalam menyemarak
kan Milad MUI bertujuan un
tuk meneguhkan integrasi nilai 
keagamaan dalam konteks ke
bangsaan. Acara milad dirangkai 
dengan Anugerah Syiar Rama
dhan 2017 selama bulan Rama
dan. MUI bersama dengan KPI 
(Komisi Penyiaran Indonesia) 
melakukan pengawasan terhadap 

materi siaran selama 
Ramadhan.

Apa yang ingin 
didapat dari acara 
ini?

De ngan adanya 
ker ja sama ini,   MUI 
ingin  memberikan ap
re siasi atas materi siar
an yang ada di televisi 

selama Ramadhan. 
MUI memberikan 

apresiasi atas 
ma  teri siaran  
Ra madhan yang 
memiliki nilai 
reliji,  edukasi, 
dan rekreasi se

cara baik se hingga dapat menjadi 
tuntunan bagi masyarakat dan men
dorong terwujudnya masyarakat 
yang cerdas, beradab, dan berbudaya. 
Nilainilai keagamaan da pat men
jadi kaedah penuntun da lam kehi
dupan berbangsa dan bernegara. 

Bagaimana dengan acara 
 Milad MUI?

Ya, di usia ke42 tahun, MUI 
ingin mengokohkan diri sebagai 
lembaga pembimbing umat dan 
penjaga negara. MUI berperan 
sangat besar dalam menjaga ke
utuhan NKRI, Pancasila, UUD 
1945 dan Bhineka Tunggal Ika. 
Itu kan menjadi empat pilar da
lam kehidupan berbangsa dan 
ber negara kita.

Apakah ada acara lainnya?
Ya, MUI juga menyelengga

rakan acara forum group discus
sion (FGD) tentang arus baru 
ekonomi syariah, bersama dengan  
Bank Indonesia, dilaksanakan 
oleh  Dewan Syariah Nasional 
(DSN) MUI bekerja sama dengan 
Bank Indonesia. Untuk FGD ini, 
MUI mengundang para peneliti 
dan akademisi untuk dapat meng
kaji peran lembaga dakwah Islam 
ini di dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara di Indonesia.

Berapa banyak yang terlibat 
dalam acara ini?

MUI menyelenggarakan Inter
national Islamic Conference on 
Fatwa Studies. Acara ini diikuti 
oleh 150 akademisi yang meneliti 
tentang fatwa dan perannya dalam 
kehidupan berbangsa. Kami ingin 
memperoleh masukan, sekaligus 
dapat berdiskusi dari ber bagai 
perspektif. g (MFZ)

Wawancara dengan: KH. Drs. Masduki Baidlowi (Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia)

“MUI Pembimbing Umat 
dan Penjaga Negara.”

Mimbar Utama
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D ari sekian banyak for
mat program televisi,  
komedi adalah yang 
paling digandrungi 
saat Ramadhan. Ko

medi menjadi icon program un
tuk dijual, sehingga masuk lah dia 
ke genre talkshow, infotainment, 
 va riety show hinggalive event. Se
olaholah, tanpa format komedi,  
siaran televisi terasa kurang 
afdhol.   Bulan Ramadhan ini, 
televisi berlombalomba menyaji
kan format komedi sebagai acuan. 
Ironisnya, komedi yang disajikan 
adalah bentuk komedi yang asal 
lucu, asal ngocol dan yang penting 
ramai. Tidak diperhatikan apakah 
banyolan yang disampaikan sesuai 
dengan semangat Ramadhan atau 
tidak.

Bahkan, ditemukan perilaku 
 siaran yang lebay dan menjurus 
pada sikap dan perkataan yang 
sarkastik dan porno. Inilah prob
lematika program Ramadhan di 
televisi kita. Mulai dari program 
sahur hingga menjelang berbuka, 
masih ada televisi yang meyakini 
format komedi seperti itu bisa 
mendongkrak rating. Kalaupun 
benarbenar mendongkrak rating, 
selayaknya diketuk hati para pe
ngelola tv, apakah komedi seperti 
itu yang diberikan kepada umat 
Islam  yang tengah menjalani iba
dah puasa? Di tengah umat beru
paya meraih kemuliaan Ramadhan, 

apakah pengelola televisi tega 
mengotorinya dengan lawakan
 lawakan yang tidak perlu?

Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) telah melakukan peman
tauan siaran Ramadhan terhadap 
15 televisi swasta. Ini hampir di
lakukan saban tahun. Metode 
pemantauan yang dilakukan ada
lah terfokus (zooming) terhadap 
tayangantayangan yang dinilai 
tidak sesuai dengan semangat dan 
semarak bulan suci Ramadhan. 
Meski banyak program televisi 
yang berusaha menyajikan terbaik, 
namun di sisi lain masih ditemu
kan siaran berformat komedi, 
yang sebenarnya rawan terjadinya 
pelanggaran. Tentunya, pelang
garan baik dilihat dari UU No 32 
tahun 2002 tentang Penyiaran, 
Peraturan Komisi Penyiaran Indo
nesia (KPI) No 2 tentang P3SPS 
(Pedoman Perilaku Penyiaran & 
Standar Program Siaran) maupun 
Fatwa MUI No 287 tahun 2001 
tentang Pornografi dan Porno
aksi. Dikatakan rawan karena sulit 
mengendalikan dialog ataupun pe
rilaku pengisi acara karena semua 
disajikan dalam bentuk live.

Hasil pemantauan pun dipub
likasi di pertengahan Ramadhan 
sebagai bagian tanggungjawab 
MUI untuk menjaga umat (hi
mayatul ummah). Selama ini, apa 
yang disampaikan MUI direspon 
positif oleh sebagian pengelola 

tv, namun ada pula yang meng
abaikan. Hal itu dapat dibuktikan 
dengan adanya perbaikan program 
reliji yang semakin kreatif. Namun, 
di lain pihak, ada pengelola tv yang 
acuh tak acuh. Hal itu dibukti
kan dengan masih disiarkannya 
program berisi lawakan atau can
daan yang sebenarnya tidak lucu 
di saat sahur maupun menjelang 
berbuka. 

Ketidakpedulian pengelola tv 
tersebut menunjukkan arogansi 
pemilik modal dan hilangnya ke
pekaan atas perasaan masyarakat. 
Stasiun tv yang tetap keukeuh 
dengan komedi sahur bisa dibilang 
kehilangan imajinasi dan fantasi 
atas masyarakat. Yang mereka lihat, 
masyarakat hanya lah sederetan 
angka rating, tanpa menghiraukan 
kegundahan dan kegelisahan umat 
atas apa yang telah disuguhkan di 
layar kaca.

Rating menjadikan semua 
upaya lembaga televisi diarahkan  
untuk menampilkan program
program siaran yang mampu  
meng akumulasikan modal eko
nomi.  “Penghambaan” terha dap 
rating  ini menjadikan sosial kul
tural masyarakat tidak dianggap 
sebagai modal untuk memper
timbangkan produksi program 
televisi. Padahal, nilai moral yang 
dianut suatu masyarakat men
jadi bagian penting pertimbangan 
pengelola televisi sebelum mereka 
memutuskan untuk memproduksi 
sebuah program. Jika dibiarkan, 
ini tentu sangat merugikan umat, 
karena hakikatnya pengelola tele
visi menggunakan frekuensi pub
lik. Jika fasilitas publik yang digu
nakan, maka sudah sepantasnya 
stasiun televisi menjadikan publik 
sebagai raja, bukan hanya penon

Opini: Mohamad Fadhilah Zein, Anggota Komisi Infokom MUI 2015-2020

Komedi dan Dosa Televisi
di Bulan Ramadhan
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ton yang diperlakukan seenaknya.
Yang menjadi menarik apakah 

dosadosa televisi hanya komedi? 
Tentu jawabnya tidak. Ada enam 
dosa lainnya yang berkaitan de
ngan siaran Ramadhan berdasar
kan hasil pantauan MUI. Per
tama, busana yang tidak menutup 
aurat, baik bagi pemain sinetron, 
pembawa acara (host) maupun 
talent figuran. Meski memang 
tidak seharusnya ideal dengan 
hijab, selayaknya pengisi acara 
televisi mempertimbangkan pe
nutupan aurat bagi wanita. Entah 
mengenakan rok hingga ke kaki, 
baju yang menutup dada ataupun 

pakaian yang tidak ketat. Per
soalannya masih saja ada pemain 
sinetron yang mengenakan rok 
di atas lutut, pengisi acara yang 
seronok (karena tingkahnya yang 
centil mengakibatkan pakaiannya 
tersingkap) ataupun figuran yang 
mengenakan pakaian ketat. Ini 

tentu berpengaruh pada citra tele
visi tersebut dalam menghormati 
kemuliaan Ramadhan.

Kedua, perilaku siaran yang 
 berlebihan yang tidak mencer
minkan etika agama.  Ini setidaknya 
kita temukan dengan candaan atau 
lawakan di program sahur yang 
sudah kelewat batas. Menyebut 
lawan bicara dengan sebutan yang 
buruk, dianggap lumrah dan ke
mudian ditertawakan.

Ketiga, mengumbar ghibah 
dan membuka aib orang lain. Ada 
program televisi yang dengan se
ngaja mempertemukan dua orang 
untuk kemudian diumbar aibnya. 

Sialnya, program tersebut diletak
kan di saat umat Islam di sore hari, 
di saat menunggu berbuka puasa.

Keempat, mengolokolok dan 
merendahkan orang lain yang 
bersifat fisik. Kekurangan fisik 
orang lain menjadi bahan ejekan 
yang kemudian ditertawakan. Ini 

adalah  dosa televisi yang sering 
kita jumpai, terutama menjelang 
sahur dan berbuka.

Kelima, perkataan yang menju
rus pada pornoaksi dan pornografi.  
Hasil pantauan menunjukkan pro
gram sahur menjadi yang pa ling 
banyak dengan perilaku  si aran   
yang mengarah pada pornoaksi 
dan pornografi. Tentunya hal ini 
bertentangan dengan Fatwa MUI 
No 287 Tahun 2001 ayat 1 & 2 
yang berisi tentang larangan ber
perilaku maupun berucap yang 
mengarah pada pornografi dan 
pornoaksi.

Keenam, pernyataan menghina 
ras tertentu. Temuan 
ini didapat dari se
buah sinetron reliji 
yang menghina lawan 
bicaranya yang ber
tampang ras tertentu 
dengan sebutan “onta”. 
Tentu tidak dapat di
biarkan, di tengah 
kon disi sosial politik 
dalam negeri yang 
me nolak perpecahan 
dan kesatuan bangsa,  
pengelola televisi ha
rus semakin peka. Ja
ngan sampai sikap 
rasis seperti itu ke
mudian diimitasi oleh 
penonton, khususnya 
anakanak.

Setelah uraian di  
atas, tentu kita ha

nya  bisa berharap agar halhal 
negatif bisa semakin berkurang 
dalam tayangan Ramadhan. Tu
juannya agar tercipta kondisi 
yang harmonis  dengan menjaga 
kekhusyuan ibadah Ramadhan. 
Paling tidak, berkurang hal negatif 
selama siaran  Ramadhan. g 

Mimbar Utama
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 البنتاني النواوي الشيخ
 

 وياش�يخ نو ال 

�كن �ارض ا�ارا اڤرس�يدن جو�و ويدودو م�مڤ

يڠ  انپسال �س��واك يوي داش�يخ نو  حول
 .تادات ڤاسا�

 

---- 

 

نت ن�وي اش�يخ نو  انرتي �ماڠن ساكال يد

 اكتاب اكر�پ-. اكر� كتابريت ڤوڤولاسا�
 ين. د�ڤسانرت  ي�يين د ااك� هيڠ��ماس�يه د

ڠاجر اكر� �لامء ماس�يه م م�مس�د، جس ابرباڤ
ڤ ممبويم دان أ�ڠ�ي اكر� د ننت ايين�لامء �

 .يماهافيه دايڠ مود اپاهباس

وي يڠ ك اڠ �هون وفاة﴾ ش�يخ نو ول ﴿اوالح
 1438ن شوال ت بوالع�ن ا�ري مجدرا� 124

جويل مامل اللو.  21 ادا�اتوه ڤ يڠ �هون ايين

ساڠت ا�س�مييوا اكر�  ول اكيل ايينح
�ارض دامل ا�ارا يڠ ن جو�و ويدودو �ڤرس�يد

نووي ل ن ا�ڤسانرت  كڤوندو  يسلڠ�ارا�ن دي د
 عروف امني. م يايه �ا� سوه � ا يڠ دي

وي انو ل ڤس ايڤون  ين جو�ووي ت��ا د�ڤرس�يد
ه ممنڤوه س�تال 18.15ر ڤو�ول ارا سك�ت��

ن ا�ول �ا�ر� اري اكوسا�ن دارت دڤر�اال
ڠ اجناسڤ يم. دا� 1،5ر ااو�را سك�ت

ن ام�وت ��اضري ام� ار�او  اكڤ�ن، متڤر�اال
 .م�ا�كن �ڠنن مالاجو�ووي د�

 �يايهم�وت اسي ڠسوڠ دجو�ووي داتڠ ال
 يخن ش� روف ٔ�مني يڠ ماس�يه كتورو�عم

وا�د�ن �ا� ننت وي رس� �وبرينور �انو 

م اس هيتا�ن ن مڠنا�ن س��ال�لمي. ڤرس�يد�
ر� ا�رو ك�و�-كن ساروڠ �و�ان د�دواكادڤ

  .ما�ي هيت�ڤا مڠنا�ن ڤ لو  كت دان �چو�

لقامن  امڤ�ڠي م�رتي ا�اماديجو�ووي داتڠ د
نتور س�تاف ا��ن، كڤاال اك يفس� حكمي 

، م�رتي يقدوص مني�ي كڤر�س�يد�ن ت 

�و، م�رتي ڤكر��ٔن ك س�يكريتار�س ��ارا ڤراتي 
ونو. يا هادميول �ي�سو ةهن رعيامعوم دان ڤروم

 نيم س�يليواڠي ماجيا�داڤوال ڤ اكمڤ�

 ل�س��و نيننت �ر���اكڤو�ا �هرييندرا، 

ندوڠ  س�ي��ت ڤرابووو، دان واليكو� �
 .رضوان اكمل

ميڤ�ٔ�كن ام� انپروف ٔ�مني دامل مسبو�عم �يايه

س ا� ا�رهيڠ� كن �رميا اكس�يه يڠ �ااو�اڤ
لوار  اپك و�وڤون س��و“ن. �ن ڤرس�يدا��اضري 

مسوا،  ا�يت اداكڤ ابياسا، �ڤي اكر� چ�نتاپ

ش�يخ  اداكڤ ا�لامء، چ�نتاپ اداكڤ اچ�نتاپ

م ماال ان �يتاڤاهاد يوي، بلياو �ارض دانو 

ن يڠ چ�نتا ��رشكور ڤوپا ڤرس�يد ا. �يتايين
 “.�لامء

روف، ع ميه�يا �لامء، اك� اداكڤ ااكر� چ�نتاپ
ن. �ڤسانرت -ن�ن را�ني لكيليڠ ك ڤسانرت �ڤرس�يد

 1ل اڠ�� اس ڤرم�نت�ٔن بلياو، ڤددان ا�“
 ا�س�تا� يل دذ�ر �س�يو� اا�وس�توس ا�ن اد

مموالي ك��ا�ن ڤريڠا�ن  ك��ارا، اونتو 
 اد�ا�ن مسو� اا�وسوتوس. �يت 17مكرد��ٔن 

س اسا��ن تو�� ت مالادان داڤ حصةبلياو 

ڠسوڠ مسوا �اضري�ن ال.“ كن �ياد�

 .م�وت ٔ�منيام�

سكن سد�ك�ت س�ياڤا روف م��الع ميه�يا
. وڠ ايتاه دكناتڠ �راڠن تو�وه يڠ اكيل ايين

ري دوا تو�وه ٕاندون�س�يا يڠ ابلياو ادا� ساتو د“
ر اعرب �ر�س ار هباسادامل اكموس �س يد ااد

س �اكراڠ اوليه لو �دنيا، املن�د، يڠ د يد

رنو دان كدوا ش�يخ ساتو بوڠ اك .لوفام
 “.ويانو 

هب ذمقه ڠ اهيل فاوي ادا� س�ٔوراش�يخ نو 
 يڠ اهيل تصوف، اوڠ�ول داي، س�ٔورعشاف
�اوا  يالهري�ن دي ش�يخ د“ڠ تفسري. ابيد

ادا� دوا تو�وه  و. ايتةه ك مكان ڤ�ندمكود�
اكت “ ل،ي انرت�س�يون نيڠياكل  يٕاندون�س�يا د

مڤري اوي هااكر� ش�يخ نو -روف. اكر�ع ميه�يا
 .م��ا�وڤ مسوا د�س�يڤلني �علموان اسالم

 ا�من �اد�اكڠ بلياو، اكيم امڠن كاونتو “
ا دي �ول، جوحن. سال�ن ڤريڠا�ن �ڤسانرت 
ت تيڠاك كاونتو  كاكيم م�ديدي يينان �ڤسانرت 

هب ذمقه ڠ اهيل فاوي ادا� س�ٔوراش�يخ نو 

 يڠ اهيل تصوف، اوڠ�ول داي، س�ٔورعشاف
�اوا  يالهري�ن دي ش�يخ د“ڠ تفسري. ابيد

ادا� دوا تو�وه  و. ايتةه ك مكان ڤ�ندمكود�
اكت “ ل،ي انرت�س�يون نيڠياكل  يٕاندون�س�يا د

مڤري اوي هااكر� ش�يخ نو -روف. اكر�ع ميه�يا

 .م��ا�وڤ مسوا د�س�يڤلني �علموان اسالم

 ا�من �اد�اكڠ بلياو، اكيم امڠن كاونتو “
ا دي �ول، جوحن. سال�ن ڤريڠا�ن �ڤسانرت 

ت تيڠاك كاونتو  كاكيم م�ديدي يينان �ڤسانرت 

ت ڤر�وروان ت �الية دان تيڠاك، تيڠاكة�نوي
ه تيڠ�ي �مل فقه يڠ سكوال وتيڠ�ي �ايت

ٕاندون�س�يا،  يد اساتوپ-�رو ساتو ساكرڠ ايين

  “.را�� يد ااداپ

ه يڠ اڤمري�� اداروف �ر�رميا اكس�يه كڤع ميه�يا
ن دان �ما ڤسانرت ن ارسانتو �ڠو�اممب اك�پ

نرتي م�سكني. ڤرو�رام اس كب��وان اونتو  اجو�
�هون.  12سالما  ن ايين�ڤسانرت  ير دابال�

 �نويةت سلتڤ دان تيڠاك يم �هون دا�
دان دوا �هون  1ت �هون سا. امڤ�الية

ڠ اڠ اورانت� �هون. سا� 12 اپك موندو . “2س
�هون.  12 كموندو  اكتيد ارا �وات اڤ��

-ڠانيت م��ادي ڤجو � س �وات، سوڤا�هارو

ڠ، ڤارا اڠسا، مرنوسكن ڤارا ڤجو ڠ �اڤجو 
 ه د دامل راڠاكانتو ڤمري��ا، دان ممبا�لامء �يت

 ا�كري يڠ �يت ادان م��ا� اا�ام ام��ا�
 “.چ�نتاي

 

 ءن جو�وويا�هبا�ي
 وهبا�يا مامل ايت اكڤر�س�يدن جو�و ويدودو متڤ

ر دامل الونت�ر  ااسالم هيڠ� ةام ااكر� �رسام
س�ين، � ڠ ب�سا �ارض داس�ن سا�.“اپاك�-اك�

ڠ هاروس �ر� ه ا�ن سا�مسك�ڤون س�تال
ن ري �لمي م�وجو جو��ا�ر�، مكود�اال�ي د

 اپاڠ ال�ي ك سامراڠ، ماملس�ياڠ �ر� كب�سو 

ڠي ا، مسبيل مم�اپاك�“ ڠ ال�ي ك ر�و،�ر�
 .نس مسبو�س�اريك �ر�

رهبا�يا �ارض ت �اسا� ساكيل ال�ي، سا�“

فور� غول املح ك، �ارض اونتو مامل ايين اداڤ
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Khazanah

وا�د�ن �ا� ننت وي رس� �وبرينور �انو 

م اس هيتا�ن ن مڠنا�ن س��ال�لمي. ڤرس�يد�
ر� ا�رو ك�و�-كن ساروڠ �و�ان د�دواكادڤ

  .ما�ي هيت�ڤا مڠنا�ن ڤ لو  كت دان �چو�

لقامن  امڤ�ڠي م�رتي ا�اماديجو�ووي داتڠ د
نتور س�تاف ا��ن، كڤاال اك يفس� حكمي 

، م�رتي يقدوص مني�ي كڤر�س�يد�ن ت 

�و، م�رتي ڤكر��ٔن ك س�يكريتار�س ��ارا ڤراتي 
ونو. يا هادميول �ي�سو ةهن رعيامعوم دان ڤروم

 نيم س�يليواڠي ماجيا�داڤوال ڤ اكمڤ�
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 يهاري. �ياعش�مي اشاش�يخ هل وي، حرضةاانو 

، ش�يخ ٔ�س�نوى ن مادوراالڠاكليل �� 
 امحد د�الن، يه�يا ةيقدوس، ڤ�د�ري محمد

 “.ش�يخ صاحل دارت، سامراڠ

سويل ر لش�يخ سل�ن ا ة�اسالم  ةيڤ�د�ري �رب 
، ةيل ص ري بو�يت تيڠ�ي، ڤ�د�ري الو اد

محن، ر ال بدع  مس يهر �ياانو ع �لطڤ�د�ري م

 ظو فس، ش�يخ حم�مڤ اش�يخ ٕاحسان �
ت س�با�اي موريد �ر�ا� االتورمويس، جو�

-سا�ادي ڤ�د�ري اورم“وي. انو ش�يخ 

-ادا� موريد ٕاندون�س�يا �رپا� يس دااورم
 “.وياموريد ش�يخ نو 

 

 ةن دان �رامالكبهي

ي ڠ ديوي انتارا ال�ن اش�يخ نو  رةم جساد�
س�بو�كن ي ، دمس ر الذ�ح تول�س س�يد 

 انتاراڽ ي. دة�رام   برباڤيكهوا ش�يخ مميلي�
 ةهدايال ة يادم�ول�س رشح كتاب ب كتياك، 

م، اداڤ اكمڤو م�پيل﴾، الزا﴿اكر� امام غ

ن � م ڤر�االسداڠ د� وايت تياكك �ال اڤد

 .دڠن اونتا

ڤ ڤ�تيڠ أ�ڠ�ي د ، بيال كتاب ايينء�رد�ا ا�
موهون  ، ا�نيدان �رم�فعة بوات قوم مسلم

ر ار ا�اوتعاىل ممرب�كن س�� ههللا س�ب�ان اداكڤ
 ات��ا مجڤول اك�يپ-جنو�كن م�ول�س. ت��اب�سا مال

 ڠ، دان ا�ار �ر امڠلوار�ن اڤي، �رس��

س اڤي سلساي. �اك اسكن م�ول�س هيڠ�مرنو
هاروس  ا� كتياك اس هيڠ�مجڤول ممباك يد

 كتوالي د  جحاز، ا�رين م�ليتا�ر�ابوڠ د�
 .وايت ات مجڤول اك�يپااكر� �ا�

ه �هون س�تال ابرباڤ اكيت ك  اكيڠ ال�ن، متڤ ة�رام
 كه اونتو ار اوليه ڤمري��دبوڠاك اوفاة، مقام� ا�

ن ااك اتپاالهدان  اڠپڠ بلوالهكن توالادڤ�ند
  .ىل�ٔ م يم دالز  ال�ن س�با�اميا� ةويك ج�از دتومڤ

، اپت اس مڠوروڠكن نيا� ڤارا ڤ�و�وايت كتياك
﴾ انپا� اكفرسوي ﴿� اش�يخ نو  ةس�ب ج�از 

ماس�يه اوتوه دان سڤريت �رو و�وڤون 
ق�ور. ���تو �و يڠ ي �هون د-ه �ر�هوناسود

ه عرب ادلكوار�ن جوسرتو واڠي. ڤمري��

ي دان د وممبيار�ن مقام ايت اسعودي ا�ريپ
 .س�ند�رير �مقام يڠ  كحرميت دامل ب��و 

 )�لمي مصطفى(

ي ماللو  اڠ ڤ�داڠن تصوف�اممبوات ت�س�س ت��

�رو  وت��و دوا ايت.“ ءالضفال ملالس اكتابپ
ن اكر� يڠ مڠاك� اكر� اري راتوساچونتوه د

 .وياش�يخ نو 

 اكوي �پاخ نو سال�ن مڠاراڠ، ش�ي
�  اموريدپ-موريد. موريد-مڠ�اصيلكن موريد

ن �ڤمميڤني ڤسانرت -ن م��ادي ڤمميڤنييڠ مكود�

س�با�يان  ان جو�هاكٕاندون�س�يا، دان � يد

اور�ان�سايس اسالم. -ڤ�د�ري اور�ان�سايس

علامء ادا� موريد ش�يخ لضة اڤ�د�ري هن“

ن � م ڤر�االسداڠ د� وايت تياكك �ال اڤد

 .دڠن اونتا

ڤ ڤ�تيڠ أ�ڠ�ي د ، بيال كتاب ايينء�رد�ا ا�
موهون  ، ا�نيدان �رم�فعة بوات قوم مسلم

ر ار ا�اوتعاىل ممرب�كن س�� ههللا س�ب�ان اداكڤ
 ات��ا مجڤول اك�يپ-جنو�كن م�ول�س. ت��اب�سا مال

 ڠ، دان ا�ار �ر امڠلوار�ن اڤي، �رس��

س اڤي سلساي. �اك اسكن م�ول�س هيڠ�مرنو
هاروس  ا� كتياك اس هيڠ�مجڤول ممباك يد
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 وهبا�يا مامل ايت اكڤر�س�يدن جو�و ويدودو متڤ

ر دامل الونت�ر  ااسالم هيڠ� ةام ااكر� �رسام
س�ين، � ڠ ب�سا �ارض داس�ن سا�.“اپاك�-اك�

ڠ هاروس �ر� ه ا�ن سا�مسك�ڤون س�تال
ن ري �لمي م�وجو جو��ا�ر�، مكود�اال�ي د

 اپاڠ ال�ي ك سامراڠ، ماملس�ياڠ �ر� كب�سو 

ڠي ا، مسبيل مم�اپاك�“ ڠ ال�ي ك ر�و،�ر�
 .نس مسبو�س�اريك �ر�

رهبا�يا �ارض ت �اسا� ساكيل ال�ي، سا�“

فور� غول املح ك، �ارض اونتو مامل ايين اداڤ

ه ا. �دي سود124وي الب��اين يڠ ك غش�يخ نو 
روف ٔ�مني هبوا ع ميهمسڤ�ٔ�كن اوليه  �ياي د

مكن اك�لامء يڠ دم اساتوپ-املرحوم ادا� ساتو

مڤ�ڠ اسرتي رسول هللا دان ش�يخ اسي د

جولويك س�با�اي ڤڠهولو �لامء ي وي دانو 
  “.جحاز

اسالم  ةتكن امي ن مڠيڠ �، ڤرس�يدانپدامل مسبو�
هاروس �هو دان  ا�يت“من �كري. اڠ كربا�ات��

��ارا  ايين ار هبوا ��ارا �يتاهاروس سادا�يت 
 اسو�و يڠ ڤاتوت �يت اك �پيكر، مميليايڠ �س

�ر�كن ي ه هللا يڠ داشكوري س�با�اي انو�ر 

 “.بڠسا ٕاندون�س�يا ا�يت اداكڤ

هكن سا� ك  ساللو ا� وايت ه هللاكپات�ٔن انو�ر 
سلامن يڠ  اڤارا �مو ��ارا، سڤريت را� اداكڤ

 17.000 يكايند��س�يا مميلي جواك ڠاكاس ك�
 1.100 لبيه يكسو�و، دان مميلي 714ڤوالو، 

 ك سا� ك�لي اسلامن �ر�پ ارا�“ل. لواك اهباس

 "ڠ بلوم،بيال �وجنوڠي ساتو ڤرساتو؟ سا� ااڤ
 .مسبيل �ر�وا اپاك�

 جو� 220مڤري اه 200 يكمميلي ايين ا�يت“

 250اسالم. �رو  ايڠ �را�ام ا�يت كڤ�دودو 
ه يڠ �روس ال�ٕاندون�س�يا. اي�  كڤ�دودو  جو�

. بيار مسوا ما�-ما�ي مڤ�ٔ�كن داس ن سا�ااك
مسمل يڠ  كر دڠن ڤ�دودو ا�هو، هبوا ��ارا �س

 “.ٕاندون�س�يا اپادنيا ادا� يڠ �م يد اكڤاليڠ �پ

ن ممي��ا �ڤرس�يد اكا، مول ايينحيت دڠن �راك

وي. ام�الداين ش�يخ نو  اكاسالم �پ ةام
ڤ هيدوڤ دان ال�و م�الداين س�ياك“

هاروس  اوي �راريت �يتاڤرجواڠن ش�يخ نو 

 جو� 220مڤري اه 200 يكمميلي ايين ا�يت“

 250اسالم. �رو  ايڠ �را�ام ا�يت كڤ�دودو 
ه يڠ �روس ال�ٕاندون�س�يا. اي�  كڤ�دودو  جو�

. بيار مسوا ما�-ما�ي مڤ�ٔ�كن داس ن سا�ااك
مسمل يڠ  كر دڠن ڤ�دودو ا�هو، هبوا ��ارا �س

 “.ٕاندون�س�يا اپادنيا ادا� يڠ �م يد اكڤاليڠ �پ

ن ممي��ا �ڤرس�يد اكا، مول ايينحيت دڠن �راك

وي. ام�الداين ش�يخ نو  اكاسالم �پ ةام
ڤ هيدوڤ دان ال�و م�الداين س�ياك“

هاروس  اوي �راريت �يتاڤرجواڠن ش�يخ نو 

هاروس �هو ممباهو دامل  ااوڤ�مي�س، �يت

 ادان ان شاء هللا ��ارا �يت ممباڠون بڠسا ايين
رب ة طيبة و ن م��ادي ��ارا يڠ ب�ااك

 “.غفور

 

 را�لامء �س

 ر اصيلاالب��اين مروڤا�ن �لامء �س وياش�يخ نو 
عرب  ير داننت يڠ م��ادي امام �س�

 اڠ ا�امابيد يد ات �علموانپسعودي. �راك

وي م��ادي �لامء يڠ دس�اين ااسالم ش�يخ نو 
  .ٕاندون�س�يا ين دهاكسعودي � يد

را، رساڠ، �� يوي الب��اين الهري داش�يخ نو 
 يل دام دان م�يڠ� 1813ية ا�و جهر  1230
م. د��  1897ه ا�و  1314 ادامكه ڤ
ل ف انرت�س�يو�اڠ �لامء ٕاندون�س�يا �ر�ر اس�ٔور

 .حلراما يڠ م��ادي امام مس�د

 ننت. ا�ري �ار الب��اين اكر� �رٔ�صل د�ر�ال ا�

تيف ك ڠ �لامء دان اي��ليك�وال يڠ ڤرودو اس�ٔور

ڠ ا�ور اكتيد ااكر�پ م�ول�س كتاب، مج�

﴾. حيماس�ي 277جهرية ا�و  676وي ﴿انو 
-ن�ڤسانرت  ييڠ �رس�بار د ااكر�پ-ماللوي اكر�

ڠ ان �راد�س�يو�ل يڠ مسڤ�ٔي ساكر �ڤسانرت 

 .اك�ي د اكماس�يه �پ

س�ٔ�ن ماس�يه  ننت ايين اصل �يه�يا ا�م
ممرب�كن  ةهيدوڤ دان �روس م�ر�ي ام

 يكن. د�ن اسالم يڠ م�جوار ان ا�ا�او�
ي ساللو د اس��اڤ جملس �'لمي، اكر�پ

دامل �ر��اي �مل،  اجو�ن او�مو�اد�كن ر 

ڠ �مل فقه، اكتاب يڠ مليڤويت بيد 115ري اد
 .توح�د، تصوف، تفسري، دان �ديث

ن وي الب��اين مكود�ا، ش�يخ نو انپاهورش اكر� مك 
جولويك انتارا ال�ن س�يد �لامء احل�از ي د

ه ق�قق والف ﴿ڤمميڤني �لامء جحاز﴾، �مام احمل
 .املدقق ﴿امام يڠ مومڤوين﴾

اس�يڠ  اكه تيدادننت سو وي �اش�يخ نو  ا�م
ن رسيڠ هاكاسالم ٕاندون�س�يا. � ةال�ي ��ي ام

ن اد� انپار ا�ن ك�ساسامي ر سد�ك�ت دا�رد�
ي امام عهب شافذتو�وه �لامء �س�يك م

ڠ �مل فقه، اكتاب يڠ مليڤويت بيد 115ري اد
 .توح�د، تصوف، تفسري، دان �ديث

ن وي الب��اين مكود�ا، ش�يخ نو انپاهورش اكر� مك 
جولويك انتارا ال�ن س�يد �لامء احل�از ي د

ه ق�قق والف ﴿ڤمميڤني �لامء جحاز﴾، �مام احمل
 .املدقق ﴿امام يڠ مومڤوين﴾

اس�يڠ  اكه تيدادننت سو وي �اش�يخ نو  ا�م
ن رسيڠ هاكاسالم ٕاندون�س�يا. � ةال�ي ��ي ام

ن اد� انپار ا�ن ك�ساسامي ر سد�ك�ت دا�رد�
ي امام عهب شافذتو�وه �لامء �س�يك م

محمد �ن معر  عطيابو عبد امل ام�ر� هبوا ا�
 .را اجلاوي الب��اينتا�ال 

 اك�پ اڠن كتابپاروف، اكر ع ميهم�وروت �يا
 ااد“عرب.  اتول�س دامل هباسي ساكيل يڠ د

-نا�ديث. دان ڤ�دا� اه، ادقتفسري، ف
هكن �اد�كن سكريڤيس �ي د انپاڤ�دا�

ڠ ات�س�س اوليه ڤارا اهيل. سا� س�ٔور
لي��ا ممبوات ساتو جودول؛  يسوا د�اس� 

ن ا'﴿م�تودي ڤ�فسري هج تفسري وي ومهنامحمد نو ‘
ڠ �اس�سوا ادا، س�ٔور�اك يش�يخ نووي﴾. د

ي ماللو  اڠ ڤ�داڠن تصوف�اممبوات ت�س�س ت��
�رو  وت��و دوا ايت.“ ءالضفال ملالس اكتابپ

ن اكر� يڠ مڠاك� اكر� اري راتوساچونتوه د

 .وياش�يخ نو 

 اكوي �پاخ نو سال�ن مڠاراڠ، ش�ي
�  اموريدپ-موريد. موريد-مڠ�اصيلكن موريد

ن �ڤمميڤني ڤسانرت -ن م��ادي ڤمميڤنييڠ مكود�
س�با�يان  ان جو�هاكٕاندون�س�يا، دان � يد

اور�ان�سايس اسالم. -ڤ�د�ري اور�ان�سايس
علامء ادا� موريد ش�يخ لضة اڤ�د�ري هن“

ي اري �مل توح�د، فقه، تصوف مسڤاموالي د
  .تفسري

هكن ادامل مڠار  ات �ر�اساسا� ااكر�پ-اكر�
 ابا�مل -املبا� يڠكن دامكبي �علموان يڠ د

 .علامءضة ال�وه ن�ٔوڠن هن ين يڠ �رادا د�ڤسانرت 

. اسانداڠپي ر يڠ داحل�از ادا� �ال س�يد �لامء
س�يد ادا� ڤڠهولو، سداڠكن جحاز واليه 

 ك�رماسو  ام�د� يڠ، يڠ داسعودي ساكر 

م�بوت  ا� اپ�راك-. دامل اكر�ةدان مدين ةمك
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M ajelis Ulama Indo
nesia (MUI) me
lalui komisi fatwa 
menyeleng garakan 
Call For  Papers Is

lamic Conference On MUI Studies.  
Acara tersebut diawali dengan 
pengumpulan naskah paper mela
lui pengumuman di website MUI 
(mui.or.id) 23 Juni 2017.

Tema yang diangkat dalam per
helatan para akademisi tersebut 
adalah “Peran Dan Pengaruh Fatwa 
MUI Dalam Kehidupan Berbangsa 
Dan Bernegara” dengan lima topik 
bahasan, yaitu : Fatwa Terkait Aqi
dah Ibadah, Fatwa Terkait Sosial 

Budaya, Fatwa Terkait Ekonomi 
Syariah, Fatwa MUI Dan Positi
fikasi Hukum Islam, dan Fatwa 
Terkait Sosial Politik.

“Kegiatan ini adalah komit
men untuk melakukan muha
sabah internal di Komisi Fatwa 
agar pembahasan, pengkajian, dan 
penguatan fatwa semakin kuat 
basis akademinya,” kata Sekre
taris Komisi Fatwa MUI Asrorun 
Niam Sholeh di Margo Hotel, 
Depok, Jawa Barat saat membuka 
acara, Kamis (27/7/2017).

Pada tahap awal, lanjut Kiai 
Niam, MUI menyebar pesan 
broadcast melalui setiap anggota 

komisi di MUI dan memberi batas 
pengumpulan pada 20 Juli 2017 
dan terkumpul 81 naskah.

“81 naskah yang masuk dalam 
waktu relatif pendek. Dari 81, terpi
lih 48 yang hadir di sini,” ujarnya.

Sejalan dengan Kiai Niam, 
Ketua Komisi Fatwa MUI KH 
Hasanuddin Abdul Fattah men
dambakan hal serupa. Adanya ac
ara ini diharapkan membawa po
sisi fatwa semakin lebih baik, dari 
kualitasnya maupun akademisnya.

“Majelis Fatwa benarbenar 
lebih berkualitas, sehingga fatwa 
sesuai dengan prinsip syariah, juga 
prinsip akademis yang merupakan 

Mengkaji Peran Fatwa-fatwa MUI
Laporan Khusus

Suasana Seminar tentang “Peran dan Pengaruh MUI”.
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kekuatan Majelis Ulama Indone
sia,” katanya.

Acara yang berlangsung selama 
tiga hari, mulai 26 sampai 28 Juni 
2017 ini adalah rangkaian dari Mi
lad MUI Ke42 dan Anugerah Sy
iar Ramadhan 1438 H / 2017 M. 

Acara yang juga bekerjasama 
dengan Kementrian Kesehatan RI 
menyelenggarakan Sosialiasi Vak
sin / Imunisasi pada Rabu malam, 
(26/7)

Setelah pembukaan oleh Ketua 
dan Sekretaris Komis Fatwa MUI 

pada Kamis (27/7), 
Acara yang digagas oleh Komisi 

Fatwa juga mengundang para ahli 
dalam sesi pemaparan ahli ten
tang isu fatwa, yaitu : Prof Jimly 
AsShiddiqie, Prof Jaih Mubarok, 
Prof Azyumardi Azra, dan Dr Nur 
Ichwan.

Prof Jimly mengatakan, selama 
25 tahun DSN hanya berkutat 
dalam pengelolaan uang sehing
ga perlu ditingkatkan lagi teru
tama penambahan signifikan para 
ekonomi muslim.

“DSN selama 25 tahun ini han
ya berkutat dalam penglolaan uang, 
dan masih belum mencapai mak
sud dan tujuan, selama 25 tahun 
juga Ekonomi Syariah masih men
capai halalan belum thoyyiban, dan 
dalam 25 tahun ini juga belum ada 
penambahan ekonom muslim yang 
signifikan,” tegas Prof Jimly.

Pada sesinya, Prof Azra juga 
mengatakan Fatwafatwa MUI 
sangat supportif terhadap pemban
gunan dan kesejahteraan rakyat.

“Selama 42 tahun hadirnya 

P rof Azyumardi Azra saat Pembukaan Ple
no Islamic Conference On MUI Studies 
mengatakan Fatwa Majelis Ulama Indo

nesia (MUI) sangat suportif terhadap pemban
gunan dan kesejahteraan rakyat.

“Selama 42 tahun hadirnya MUI, Fatwa MUI 
dirasakan sangat suportif dengan pembangunan 
dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Prof 
Azyumardi, Kamis (27/7) di The Margo Hotel, 
Depok.

Di Indonesia, menurut Prof Azyumardi, MUI 
sangat kooperatif mendukung berbagai program 
pemerintah dalam pembangunan dan kesejahter
aan rakyat. Misalnya soal budidaya kodok, saat 
itu (1984), MUI mengeluarkan fatwa tentang 
keharaman kodok untuk dikonsumsi namun 
menghalalkan budidaya kodok untuk diambil 
manfaatnya.

“MUI pernah memfatwakan halal membudi
dayakan kodok, yang saat itu menjadi komoditi 
ekspor non migas,” ungkap Prof Azyumardi.

Munurutnya, hubungan antara pemerintah 
dengan MUI dan Islampun cukup baik, mis
alnya Bung Karno telah menggagas berdirinya 
IAIN dan diteruskan oleh presiden Soeharto. 
Berbeda dengan beberapa negara di Timur 

 Tengah. Sayyid  Quthb yang dihukum mati oleh 
pemerintah Mesir menjadi contoh kurang bai
knya hubungan pemerintah dan ulama.

“Walaupun banyak anggapan pemerintah 
represif terhadap Islam, namun jasa Bung Karno 
dan Pak Harto dalam melahirkan IAIN tidak bisa 
dilupakan, dan penerima manfaat terbesar ada
lah MUI. Beda dengan Mesir yang pemerintah
nya berani menggantung Sayyid Quthb,” tambah 
mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah ini.

Hadir juga dalam paparan ahli Islamic Con
ference on MUI Studies ini Wakil Ketua DSN
MUI Prof Jaih Mubarok dan mantan ketua 
Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie. 

g (Ichwan/Din)

Fatwa MUI Dukung Pembangunan

Prof. Azyumardi Azra
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Laporan Khusus

MUI, Fatwa MUI dirasakan sa
ngat suportif dengan pembangun
an dan kesejahteraan rakyat Indo
nesia,” katanya.

Di Indonesia, menurut Prof 
Azyumardi, MUI sangat koope
ratif mendukung berbagai program 
pemerintah dalam pembangunan 
dan kesejahteraan rakyat. Misal
nya soal budidaya kodok, saat itu 
(1984), MUI mengeluarkan fatwa 
tentang keharaman kodok untuk 
dikonsumsi namun menghalalkan 
budidaya kodok untuk diambil 
manfaatnya.

“MUI pernah memfatwakan 
halal membudidayakan kodok yang 
saat itu menjadi komodi ekspor non 
migas yang cukup baik,” tambah 
Prof Azyumardi yang juga Mantan 
Rektor Universitas Islam Negeri 
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menurutnya, hubungan antara 
pemerintah dengan MUI dan 
Islampun cukup baik, misalnya 
Bung Karno telah menggagas 
berdirinya IAIN dan diteruskan 
oleh Presiden Soeharto. Berbeda 
dengan beberapa negara Timur 
Tengah. Sayyid Quthb yang dihu
kum gantung oleh pemerinta me
sir menjadi contoh kurang baiknya 
hubungan pemerintah dan ulama.

“Walaupun banyak anggapan 
pemerintah represif terhadap Is
lam, namun Jasa Bung Karno 
dan Pak Harto dalam melahir
kan IAIN tidak bisa dilupakan, 
dan penerima manfaat terbesar 
adalah MUI. Beda dengan Mesir 
yang pemerintahnya berani meng
gantung Sayyid Quthb,” ungkap 
penerima penghargaan gelar CBE 
dari Kerajaan Inggris ini.

Peserta yang berjumlah 48 
orang ini dibagi dalam tiga kelom
pok diskusi untuk menyampaikan 

apa yang telah ditulisnya dalam 
paper yang dibuat, yaitu : Pleno A 
– Analisis Metodologi dan Kelem
bagaan Fatwa, Pleno B – Analisis 
Konten Fatwa, dan Pleno C – 
Analisis Fatwa Ekonomi Syariah 
yang masingmasing memiliki tim 
penanggap dari Komisi Fatwa dan 
Dewan Syariah Nasional.

Pada sesi tanggapan ahli, Prof 
Jaih Mubarok mengatakan sangat 
gembira dengan hasil survei yang 
dilakukan peserta dalam mengob
servasi tingkat literasi fatwafatwa 
DSN pada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis dengan 
persentase 53%.

“Saya sangat gembira dengan 
hasil penelitian saudara tentang 
tingkat literasi fatwa DSN yang 
mencapai lebih dari 50%, namun 
saya agak ragu karena kultur kita itu 
umumnya bukan kultur baca, tetapi 
kultur lisan. 53% itu sudah sangat 
luar biasa. Jika dibandingkan den
gan UU OJK yang memiliki instru

ment sosialisasi,” kata Prof Jaih.
Dia menambahkan, umumnya 

fatwa tidak mengikat kecuali fatwa 
DSN, ini karena pemerintah me
minta DSN untuk berkontribusi 
dalam penyusunan perundang
undangan.

“Fatwa DSN berbeda dengan 
fatwa lain pada umumnya, fatwa 
DSN dirasakan sebagian pihak 
sangat mengikat, itu dikarenakan 
dalam penyusunan perundang
undangan pemerintah meminta 
DSN untuk berkontribusi dengan 
fatwanya,” tambah Prof Jaih Wakil 
Ketua DSNMUI.

Dipunghujung acara, Kiai 
Niam mengucapkan terimakasih 
kepada para peserta atas kontri
busi pemikiran melalui papernya 
dan menjadikan acara ini sebagai 
umpan balik terkait fatwa MUI.

“Saya mengucapkan teri
makasih kepada para peserta atas 
kontribusi pemikirannya yang 
merupakan umpan balik dari fat
wa Majelis Ulama Indonesia, in 
syaa Allah acara seperti ini akan 
diadakan pertiga tahun sekali,” 
kata Kiai Niam. g (Ichwan)

Penejlasan Fatwa 
Medsos di Kominfo.
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W akil Presiden Tai
wan Chen Chien
jen menerima Ket
ua Majelis Ulama 
Indonesia, Prof Dr 

KH Ma`ruf Amin beserta rom
bongan di Istana Presiden Taipei, 
Selasa 17/10.

Dalam peretemuannya Kiai 
Ma’ruf menekankan tentang 
layanan keagamaan bagi WNI di 
Taiwan yang jumlahnya ratusan 
ribu orang.

 “Kami berharap pemerintah 

memiliki perhatian khusus bagi 
5000 orang pelajar dan 256 ribu 
pekerja muslim di Taiwan seperti 
penyediaan makanan halal, pe
nyediaan tempat ibadah di tempat 
umum, dan jaminan kesempatan 
beribadah bagi tenaga kerja.” ka
tanya.

Lebih lanjut, Kiai Ma’ruf juga 
menekankan pentingnya sertifika
si halal pada produk pangan.

“Dalam rangka menjamin pe
nyedian makanan halal, kami san
gat mendorong Taiwan memben

tuk Taiwan Halal Center sebagai 
wadah untuk melakukan pengu
jian dan sertifikasi halal.” tambah 
Kiai Ma`ruf.

Wapres Chienjen menyambut 
baik terkait usualn yang diberikan 
Kiai Ma`ruf dan akan memberi
kan perhatian khusus terkait isu 
halal.

 Sebelumnya, Senin (15/10) 
Kiai Ma`ruf menjadi keynote 
speaker dalam seminar yang dis
elenggarakan oleh Sinchung Ha
lal for Taiwan bekerjasama dengan 

Kunjungan Kiai Ma’ruf ke Taiwan
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Kantor Dagang Ekonomi Indo
nesia (KDEI) tentang Prospek 
Produk Halal di Dunia di depan 
ratusan pelaku usaha Taiwan.

Seminar yang diadakan di 
Nangang Exhibition Center Tai
pei ini juga dihadiri oleh Direktur 
LPPOMMUI Lukmanul Ha
kim, Ketua Komite Halal World 
Halal Food Council Asrorun 
Niam Sholeh, Direktur Indone
sia Halal Watch Ihsan Abdullah, 
CEO Sinchung Halal for Taiwan 
Mrs Jill Ning, dan Wakil Presiden 
Ekskutif Taiwan External Trade 

Development Council (TAITRA) 
Simong Wang.

 Sekretaris Komisi Fatwa As
rorun Niam Sholeh, dalam semi
nar tersebut menjelaskan soal arti 
penting produk halal bagi umat 
Islam dan kebijakan Indonesia da
lam jaminan produk halal.

“Halal, di samping untuk ke
pentingan perlindungan agama, 
juga akan membantu pelaku usaha. 
Indonesia adalah penduduk mus
lim terbesar di dunia. Lebih 230 
juta pendudukan Indonesia adalah 
muslim. Dan setiap muslim hanya 

mengonsumsi yang halal. Dengan 
jaminan kehalalan, maka produk 
pangan dapat dikonsumsi muslim. 
Sebaliknya, tanpa jaminan kehala
lan akan merugikan pelaku usaha 
juga” ujar Ketua Komite Halal 
dunia yg juga dosen pascasarjana 
UIN Jakarta ini.

 Delegasi Indonesia pada Senin 
(15/10) juga melakukan per
temuan dengan mahasiswa Indo
nesia di kampus National Taiwan 
University of Sains and Technol
ogy (NTUST) Taipei. g 

(Ichwan/ANS)

K etua Umum Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) KH Ma’ruf Amin yang didamp
ingi Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH 
Arorun Niam menyampaikan taushiyah 

di hadapan ribuan warga Indonesia di Taiwan, 
Ahad (15/10).

Dalam taushiyahnya Kiai Ma’ruf meneka
nkan pentingnya istiqamah dalam beragama, di 
manapun berada. Kepada warga Indonesia di Tai
wan, diingatkan juga bahwa dalam memahami 
ajaran agama Islam harus melalui sumber yang 

tepat.
“Beragama itu harus melalui guru. Islam su

dah memberikan panduan keagamaan yang perlu 
dipegangi. Belajar agama jangan hanya melalui 
internet. Bisa bahaya. Belajar agama itu dari Ula
ma,” pesannya di hadapan warga negara Indone
sia di Taiwan.

Lebih lanjut Kiai Makruf menegaskan pent
ingnya berjamaah. Pada hari kiamat nanti, orang
orang akan dibangkitkan dan digiring secara 
berkelompok. Kelompok orang beriman dan kel
ompok orang kafir. Di sinilah pentingnya berja
maah dalam beragama.

Ditambahkan, salah satu manhaj beragama 
yang harus dipedomani adalah tawassut dan 
tawazun atau moderat dalam memahami dan 
menjalankan ajaran agama. Umat Islam tidak 
boleh kaku dan bersifat tekstualis, serba haram 
dan kafir.

Sebaliknya, umat Islam tidak boleh liberal dan 
menafsirkan agama hanya demngan akal, yang 
kemudian melahirkan ajaran yang permisif, serba 
boleh, sehingga membongkar norma agama.

Acara istighatsah dan tabligh akbar juga di
hadiri oleh Wakil Kepala Dagang dan Ekonomi 
Indonesia Siswadi, Sinchung Halal for Taiwan, 
dan juga ketua Taiwan Muslim Association Mr. 
Yasin. g (Anam)

Pesan Kiai Ma’ruf

Laporan Khusus
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M ajelis Ulama Indo
nesia (MUI) pri
hatin dengan kri
sis kemanusia an 
di Myanmar yang 

mengorbankan ribuan umat Islam 
Rohingya. Menurut Ketua Umum 
MUI KH Ma’ruf Amin, Indonesia 
sebagai negara yang netral masih 
cukup didengar oleh negarane
gara lainnya terutama di wilayah 
Asean bisa menjadi pendorong 
tercapainya kedamaian.

“Sebab Indonesia dianggap 
ma sih pemimpin di negara non
blok, pengaruhnya masih ada,” ujar 
Ma’ruf di selasela Silahturahmi 
dan Halaqah Alim Ulama dan 

Pengasuh Pondok Pesantren se
Jawa Barat di Pondok Pesantren 
Sukamiskin, Kota Bandung, Sep
tember lalu. 

Ma’ruf berharap pemerintah 
Indonesia mengajak negara lain
nya untuk ikut mendesak peme
rintah Myanmar memberikan hak 
warga negara kepada etnis Ro
hingya yang saat ini terusir dari 
wilayah Myanmar.

“Kita berharap Indonesia ber
sama negara lain bisa membujuk 
pemerintah Myanmar untuk bisa 
mengakui Rohingya sebagai warga  
negara Myanmar. Sebagai warga 
negara minoritas, hakhaknya di
berikan sehingga tidak diusir dan 

dimusuhi,” tuturnya.
Apabila Myanmar tidak meng

akui etnis Rohingya sebagai warga 
negara, Ma’ruf menilai pemerintah 
Myanmar telah melakukan penin
dasan terhadap satu etnis tertentu. 
“Kalau mereka tidak punya nega
ra, enggak ada yang mengakui. Ini 
menzalimi namanya,” ucapnya.

Lebih lanjut Ma’ruf menam
bahkan, etnis Rohingya sudah 
se pantasnya diakui sebagai warga 
ne gara Myanmar. Sebab, Rohingya 
sudah lama mendiami negara yang 
dulunya bernama Birma tersebut. 
“Rohingnya dianggap pendatang, 
kalau cara berpikirnya dianggap 
seperti itu berbahaya sekali. Yang 
sudah mendiami (negara) harus 
di anggap sebagai warga negara,” 
pungkasnya.

MUI juga meminta Pemerin
tah Indonesia menyiapkan satu 
Pulau untuk menampung peng
ungsi Rohingya. “Melihat penin
dasan tersebut dengan ini MUI 

Alam Islami

MUI Kutuk Keras Krisis  
dan Konflik Rohingya
Ketua Umum MUI mengutuk keras konflik Rohingya 
di Myanmar dan mengharap pemerintah Myanmar 
mengakomodasi mereka sebagai warga negara.

Korban kekerasan 
Rohingya.
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Alam Islami
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memberikan sikap, salah satunya 
meminta pemerintah Indonesia 
bila memungkinkan, untuk me
nyiapkan satu Pulau khusus untuk 
menampung pengungsi Rohing
ya,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal 
Amirsyah Tambunan dalam ke
terangan tertulisnya.

MUI juga mendesak Perseri
kat an BangsaBangsa (PBB) un tuk 
menangani tragedi secara sungguh
sungguh, bila perlu meng  ambil alih 
permasalahan tersebut. “Sudah 
terbukti secara meyakinkan Peme
rintah Myanmar belum bersedia 
menghentikan praktik genosida 
terhadap etnis Rohingya,” ucapnya. 
MUI mendesak Komite Hadiah 
Nobel untuk mencabut penghar
gaan Nobel Perdamaian Pemimpin 
Myanmar Aung San Suu Kyi.

Soal Utama
Pihak Myanmar seperti te nang 

saja menghadapi protes dunia. 
Memang, selama ini banyak orang 
berpikir konflik yang terjadi di 
Rakhine, Myanmar antarawarga 
Buddha dan Muslim Rohingya 
adalah konflik agama atau etnis 
semata. Namum, harus diakui 
terdapat faktor lain yang mempe
ngaruhi konflik itu, utamanya 
sumber daya alam. Terutama mi
nyak dan Gas.

Faktor banyak luput dari per
hatian kita. Majalah Forbes me
nyebutkan bahwa Myanmar ada
lah primadona baru dunia dalam 
bidang migas di tengah kesulitan 
mencari sumber energy baru. To
tal cadangan minyak bumi dan gas 
yang belum tergali milik Myan
mar diyakini mencapai 11 hingga 
23 triliun kaki kubik. Hal ini di
yakini karena kurang optimalnya 
 eksplorasi migas yang dilakukan 

di Myanmar selama ini. Pada ta
hun 2005 – 2006 saja, Myanmar 
hanya menghasilkan 8,13 Juta 
barel minyak mentah dan 11.475 
juta kubik gas.

Pemerintah Myanmar sendiri 
selama ini hanya mengandalkan 
lading migas mereka di sumur Ya
dana, yang berada di wilayah Laut 
Andaman dan selama ini dieks
plorasi untuk kebutuhan migas di 
wilayah Thailand dan Tiongkok. 
Hal tersebut kemudian membuat 
pemerintah Myanmar ingin mem
buka lading migas baru di wilayah 
lainnya. Salah satunya adalah di 
wilayah Rakhine.

Sudah rahasia umum apabila 
Rakhine sebagai wilayah kaya 
sumber daya alam. Di wilayah 
tersebut terdapat kawasan yang 
merupakan wilayah dengan kan
dungan gas alam sekitar 10 triliun 
kaki kubik. Sumur ini dikelola 
oleh perusahaan India dan Korea 
Selatan.

Selain India dan Korsel, per
usahaanperusahaan dari negara 
lain tercatat seperti Tiongkok, 
Malaysia, Australia, Amerika Se
rikat dan Inggris.

Pemerintah Tiongkok sendiri  
adalah yang terdepan dalam 
meng amankan ladang migas ini. 
Mereka membeli 400 juta kaki 
kubik  gas dari wilayah ini. Tanpa 
basabasi, pemerintah Tiongkok 
dan Myanmar kemudian mem
bangun jalur pipa sepanjang 2.380 
kilometer dari wilayah lepas pantai 
Kyaupyu, Rakhine, hingga menca
pai Tiongkok. 

Proses pembangunan pipa di
mulai sejak tahun 2009 sendiri  
su dah menimbulkan banyak ma
salah. Arakan oil watch mencatat 
bahwa pembangunan pipa dike

rahkan melalui kebijakan yang 
otoriter dan semenamena dengan 
pengerahan 16 batalion tentara 
untuk pengamanan. Selain itu, 
kebijakan pembangunan pipa ini 
memaksa 10 teritori digeser dari 
wilayahnya.

Perlawanan sendiri sudah di
lakukan masyarakat Rakhine un
tuk menentang pembangunan ini, 
namun, perlawanan masyarakat 
Rakhine itu selalu kandas, karena  
kebijakan represif Junta Militer.  
Merembet ke isu agama pada 
ta hun 2012, mendadak terjadi 
persekusi terhadap umat Muslim 
Rohingya oleh kelompok Buddha 
Arakan setelah tiga muslim Ro
hingya dituding terlibat pemerko
saan gadis Buddha.

Rangkaian kekerasan kemudian  
menimpa warga Rohingya di wi
layah ini, mulai dari pembakaran 
rumah, pembunuhan hingga pe
merkosaan terhadap wanita. Si
tuasi ini kemudian mengakibatkan 
200 orang tewas dan lebih dari 
140.000 warga Rohingya terusir.  
UNHCR sendiri mengestimasi 
sekitar 160.000 warga Rohingya 
terusir ke Bangladesh, Malaysia, 
Thailand dan bahkan Indonesia 
sejak tahun 2012.

Situasi ini kemudian memun
culkan kelompok pemberontak 
bernama ArakanRohingya Sal
vation Army (ARSA) pada tahun 
2016. Kelompok ini muncul aki
bat tindakan represif pemerintah 
Myanmar dan kelompok Buddha 
konservatif.  ARSA sendiri memu
lai aksinya menyerang kantor polisi 
di Rakhine, pada tanggal 25 Agus
tus 2017 yang menimbulkan seran
gan balasan tanpa ampun.

Namun, kembali ke permasa
lahan konflik Rakhine, apakah 
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Pengungsi Rohingya.
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unsure bisnis memang lebih ken
tal disbanding dari urusan agama? 
Saskia Lassen, professor sosiologi 
dari Universitas Columbia dalam 
tulisannya di situs The Guardian 
menyebutkan, sepanjang tahun 
1990an hingga 2012 tidak pernah 
terjadi konflik besar antara etnis 
Rohingya dengan warga Buddha  
Arakan.

Kendati sifat perdamaian yang 
terjadi antara mereka lebih menju
rus ke perdamaian negatif, dimana 
bayangbayang kebencian masa 
lalu masih tetap terpupuk dalam 
kelompok Buddha Arakan. Ke
bijakan penyerobotan lahan oleh 
pemerintah Myanmar sejak tahun 
1990an cukup massif yang meng
akibatkan banyak warga Myanmar 
terusir. 

Serobot Tanah
Pada tahun 2012, pemerin

tah Myanmar mengeluarkan UU 
pertanian baru yaitu Farmland 
Law dan Vacant Land Law. UU 
ini mengizinkan modal investasi 
 asing sebesar 100 persen dan izin 
bagi sewa tanah hingga 70 tahun. 
Kedua UU ini kemudian secara ti
dak langsung menghapuskan pe
ran 1963 Peasant Law, yang lebih 
melin dungi petani kecil dan hak 
kepemilikan tanah. Petani kecil 
yang terusir kebanyakan beragama 
Buddha dan mereka kemudian 
menjadi pengungsi karena kebu
tuhan ekonomi. Dukungan ten
tara Myanmar atas penyerobotan 
tanah itu membuat hal tersebut 
terus terjadi dan kian membu
ruk tiap tahunnya. Pada tahun 
2012 saja, di saat terjadi persekusi 
atas etnis Rohingya di Rakhine, 
jumlah tanah yang diserobot un
tuk investasi tambang dan migas 

meningkat 170 persen hanya da
lam kurun waktu tiga tahun sejak 
2010.

Pengusiran etnis Rohingya 
sendiri dipandang menguntung
kan  bisnis pemerintah. Pemerin
tah diperkirakan sudah menyedia
kan lahan sekitar  1.2 juta hektare 
yang dihuni etnis  Rohingya untuk  
pengembangan ini. Pembakaran 
rumah membuat warga Rohingya 
yang terlanjur mengungsi tidak 
akan kembali lagi. 

Myanmar dengan licik da
pat menjual tanah dengan harga 
tinggi kepada perusahaan asing. 
Hal ini didukung analisa Forbes 
yang menyebutkan bahwa lokasi 
dibakarnya rumahrumah orang 
Rohingya pada tahun 2012 sangat 
dekat de ngan lokasi area kons
esi perusahaan Tiongkok, CNPC 
dan perusahaan Korsel, Daewoo. 
Isu agama dan etnis yang di
gunakan pemerintah Myanmar 
membuat pemerintah dengan 
mudah mendapatkan dukun
gan masyarakat. Menurut Kyaw 
Win dari Burma Human Rights 
Network (BHRN), peme rintah 
Myanmar merekrut biksubiksu 

konservatif untuk menyebarkan 
hoax tentang Muslim.

Hal inilah yang kemudian 
membuat suatu kesimpulan bah
wa konflik yang terjadi di Rakhine 
memang lebih disebabkan per
masalahan ekonomi, yaitu migas 
yang kemudian dimodifikasi oleh 
pemerintah Myanmar menjadi 
isu agama dan etnis. Padahal di 
Myanmar sendiri, umat Muslim 
dan Buddha sudah lama terbiasa 
hidup berdampingan. Di kota 
Yangon misalnya, yang merupakan 
kota terbesar di Myanmar, menu
rut Kumparan.com, suara kuman
dang azan terdengar dari masjid 
Chulia Dergah, yang berada di 
dekat pasar Bogyokeserta. 

Di tempat itu, pedagang es tebu 
dapat berjualan beriringan dengan 
pedagang nasi biryani yang berasal 
dari Bangladesh tanpa pernah ter
jadi masalah. Situasi ini seharusnya 
membuat masyarakat beragama 
di Myanmar menyadari perlunya 
bersatu melawan persekusi Roh
ingya. g (Kharisma/MH)
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K etua Umum Maje
lis Ulama Indonesia 
(MUI) KH. Ma’ruf 
Amin menekankan  
agar umat Islam se

nantiasa menjaga keharmonisan 
agama dan negara saat memberi
kan sambutan acara Halaqah dan 
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 
Komisi Hukum dan Perundang
undang (Kumdang) MUI, Kamis 
12 Oktober lalu di Hotel Menara 
Peninsula, Slipi, Jakarta Barat.

“Kita punya kewajiban untuk 
mengawal hubungan yang baik 
antara agama dan negara, Islam 
dan kebangsaan, baik dalam tat
aran politis maupun implemen
tatif, “ tutur Kiai Ma’ruf.

Pasalnya, tambah Kiai Ma’ruf, 
penetapan tentang hubungan 
agama dan negara atau Islam dan 
kebangsaan sudah selesai sejak 
lama. “Masalah penetapan peneta
pan antara konstitusi dan kenega
raan hubungan agama dan negara 
sebenarnya sudah terselesaikan, “ 
tambah Kiai Ma’ruf.

Untuk menjaga keharmon
isan agama dan negara, tutur 
Kiai Ma’ruf, maka perlu ada tol
eransi penduduk negara tersebut. 
Bagi Kiai Ma’ruf, toleransi itu 
bisa muncul bila kita memahami 
hakikat negara.

Seperti dikatakan Al Ghazali, 
tambah Kiai Ma’ruf, negara ada 
karena adanya rasa saling ber

gantung antara satu pihak den
gan pihak lain. “Negara terbentuk 
karena saling bergantung, interde
pendensi, ” katanya.

“Karena saling bergantung itu, 
maka perlu attaawun wat tawasul, 
kita harus saling menolong dan 
membantu, ” tambahnya.

Kiai Ma’ruf mengingatkan 
bahwa agama dan negara tidak 
boleh ada konflik. Keduanya musti 
selaras. “Agama dan negara tidak 
boleh ada konflik, dia harus se
laras, ada sinergi. Bila ada konlik 
antara agama dan negara, maka 
ada pandangan yang keliru dalam 
penafsiran kebangsaan atau ken
egaraan, ” tegasnya.

Sementara itu Menkopolhu

Hubungan Agama-Negara Harus Dijaga

Halaqah

KH. Ma’ruf Amin dan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam Halaqah Kebangsaan MUI.
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kam RI menyebut bahwa tantan
gan keamanan saat ini lebih kom
pleks. Hal ini dikemukakan ketika 
menjadi pembicara pada Halaqah 
dan Rapat Kerja Nasional (Raker
nas) Komisi Hukum dan Perun
dangundangan Majelis Ulama 
Indonesia (Kumdang MUI). Jen
deral (Purn) Wiranto membahas 
mengenai kondisi hukum dan ke
manan Indonesia terkini.

Menurutnya, tantangan ke
aman an dan hukum saat ini jauh 
lebih kompleks dibandingkan 
masa lampau. “Kalau dulu yang 
diserang militer, sekarang multi
dimensi yang mengancam seluruh 
bagian diIndonesia mulai ekonomi, 
budaya, dan sebagainya, ” ucapnya.

Tidak hanya itu, di tengah 
berkembanganya teknologi yang 
kian pesat, Wiranto menyebut 
dominasi medsos juga tidak ka
lah menantang. “Kita menghadapi 
fenomena baru yang luar biasa 
yakni dunia medsos, ” tambahnya.

Ia melanjutkan, dominasi me
dia sosial sanggup memengaruhi 
hukum dan politik. “Dominasi 
medsos bisa memengaruhi hukum 
dan politik, ” ungkapnya.

Pasalnya, kehadiran medsos 
yang menawarkan bersuara sebe
basbebasnya, justru kerap meng
hadirkan halhal negatif seperti 
ujaran kebencian, fitnah, hoax, dan 
sejenisnya.

“Terdapat instrumen yang me
nyuarakan sebebasbebasnya, maka 
muncul hate speech, hoax, dan se
jenisnya, ” katanya.

Meski begitu, Ia tetap bersyukur 
karena kehadiran MUI membantu 
kinerja kementeriannya. “Saya ber
syukur dengan adanya MUI seh
ingga tidak bekerja sendiran. Fat
wanya linear dengan kebangsaan. 
Semoga terus sepert itu.”

Dengan adanya Halaqah dan 
Rakernas ini, Wiranto berharap 
muncul saran mengenai penega
kan hukum berjalan di Indonesia. 
“Saya mohon agar dalam kesem
patan yang sangat baik ini, bisa 
menghasilkan saran yang sangat 
positif mengenai bagaimana kita 
bisa menegakkan hukum di Indo
nesia, ” pungkasnya. 

Wirausaha
Ketua Majelis Permusyawara

tan Rakyat Republik Indonesia 
(MPR RI), Zulkifli Hasan menye
butkan umat Islam harus unggul 
di ilmu dan wirausaha agar tidak 
mudah dipermainkan.

“Tantangan kita bagaimana 
merebut ilmu dan wirausaha, umat 
Islam bisa maju bila ada ilmunya 
dan wirausahanya,“ kata Zulkifli 
saat menghadiri Halaqah Kebang
saan dan Rapat Kerja Nasional 
Komisi Hukum dan Perundang
perundangan (Kumdang) Majelis 
Ulama Indonesia itu.

Kalau umat Islam tidak memi
liki keduanya, Zulkifli mengata
kan, umat Islam akan terus dilece
hkan. “Bila keduanya tidak kita 
kuasai, maka kita selalu dileceh
kan, “ ujarnya.

Zulkifli melanjutkan, peran 
umat Islam di Indonesia selama 
ini luar biasa. Hal tersebut nam
pak dari kemerdekaan Indonesia 
yang mustahil diraih tanpa peran 
serta umat Islam.

“Peran ulama dan umat Islam 
luar biasa, tidak mungkin kita me
raih kemerdekaan tanpa peran 
umat Islam, “ tambahnya.

Zulkifli juga mengomentari 
munculnya anggapan yang menu
rutnya salah paham bahwa yang 
islami tidak nasionalis. “Ada salah 
paham atau paham salah bahwa 
kalau islami maka tidak nasionalis, 
padahal tidak begitu, “ tuturnya.

Untuk itu, selain mengingat
kan pentingnya perkembangan 
 il mu  pengetahuan dan wirausaha, 
Zulkifli juga menekankan terwu
judnya persatuan. “Ulama harus be
rani bersuara, meluruskan apa yang 
beredar, sehingga tidak ada perpe
cahan,“ pungkasnya. g (Azhar)

Menkopolhukam 
Wiranto dalam Halaqah 

Kebangsaan MUI.
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B uku kecil ini menarik 
karena masih tetap 
dikaji di sejumlah ma
jelis taklim di beberapa 
daerah, khususnya Ja

karta. Buku yang terbilang tipis ini 
ditulis oleh Mahaguru ulama Be
tawi akhir abad 19 dan awal abad 
20 yang sangat produktif menulis 
dan banyak mempengaruhi wajah 
Islam Betawi dan Nusantara.

Buku ini ditulis Sayid Usman 
bin Yahya pada tahun 1317 Hijri
yah atau sekitar tahun 1896, seki
tar 120 tahun yang lalu. Namun, 
kemudian ditulis secara khath oleh 
Mukhlis Hasan Basri AlHam
dani pada 6 Rajab tahun 1382 H 
atau sekitar tahun 1961 M.

Kitab ini banyak mengutip 
dari sejumlah kitab seperti Ihya 
Ulumiddin dan Bidayatul Hi
dayah keduanya karya Imam 
Ghazali, AzZawajir, AsSawaiqul 
Muhriqah oleh Imam Ibnu Hajar, 
AtTuhfah dan Masyariqul An
war Assaniyah bi Fadail Dzurri
yah Khayril Bariyyah oleh Syaikh 
Zaini Dahlan, AdDurarun Naqi
yah dan AnNashaihud Diniyah 
karya Habib Abdullah bin Alwi 
AlHaddad, AlFawaidul Ma
kiyyah, Irsyadul Muhtadi, dan Az
Zubad karya Syaikh Ruslan, dan 
lain sebagainya.

Risalah ini ditulis dalam 10 
alasan. Pertama, bahwa risalah ini 

merupakan pengingat yang di da
lam sebuah hadis disebutkan seba
gai kenikmatan. Kedua, menjelas
kan bahwa ilmu itu terbagi dua: 
ilmu hati dan ilmu lisan. Ketiga,  
harus percaya pada hadis yang 
menyatakan kemuliaan ilmu.

Keempat, tiada seseorang men
dapatkan ridla Allah selain dengan 
mengikuti ajaran baginda Rasu
lullah. Kelima diperlukan niat un
tuk belajar secara benar dan meng
ikuti jalan Rasulullah. Keenam, 
belajar bukan untuk kemegahan 
harta dan pangkat. Ketujuh, kegu
naan ilmu sangat besar terutama 
jika ditularkan kepada orang lain. 
Kedelapan, pahala akhirat akan 
berganda jika diamalkan dan dia
jarkan. Kesembilan, belajar selalu 

penuh godaan terutama godaan 
hawa nafsu. Ke sepuluh, belajar 
dan mengkaji ilmu itu membuka 
pintu taubat.

 
Ulama Benar

Kemudian Sayid Usman mem
bahas soal ilmu dalam dua pasal: 
pasal ilmu yang bermanfaat dan 
pasal ilmu yang tidak bermanfaat. 
Kemudian ia membahas pasal satu 
dalam beberapa bahasan (mabhas).

Pada mabhas yang pertama 
disebutkan bahwa mencari ilmu 
adalah kewajiban seorang muslim 
dan muslimah. Dalam Syarah Sit
tin disebutkan bahwa setiap amal 
yang wajib dilakukan maka belajar 
atas ilmu atas amal itu juga wajib 
dilakukan.

Mabhas yang kedua adalah 
syaratsyarat belajar dan menga
jar. Pertama, harus ikhlas. Kedua, 
dalam belajar dan mengajar harus 
bebas maksiat. Ketiga, yang meng
ajar sudah harus menjalankan 
ilmu nya terutama terkait hukum 
syariat. Keempat, harta dan ma
kanan yang dipakai adalah diper
oleh dengan cara dan uang halal, 
termasuk kitabnya. Sayid Usman 
memberi contoh tentang kitab ha
lal: kitab yang dicetak secara sah 
oleh penerbit dengan hak cipta 
yang jelas. “Kitab haram seperti 
kitab yang ditirucetak oleh orang 
yang serakah dunia dengan tiada 

Kitab Kuning

Belajar Menjadi Ulama Sebenarnya
Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya menulis buku tentang bagaimana cara 
menjadi ulama yang sebenarnya.
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rida dari pengarangnya.” Artinya, 
buku bajakan adalah haram.

Kelima, ketika belajar dan 
mengajar tidak ada kesombong an 
(taka bur). Misalnya, menurut Sayid  
Usman, ia memilih guru se suai se
leranya. Padahal, ilmu itu bisa dida
pat dari mana saja. Keenam, ilmu 
yang dipelajari ha ruslah ilmu hati. 
Ketujuh, harus ada pemisah antara 
lakilaki dan wanita, termasuk 
bagi gurunya. Jika guru lakilaki 
mengajar murid wanita maka wa
jib ada din ding yang membatasi. 
Rasulullah besabda: “Tiada suatu 
fitnah sesudah zamanku yang lebih 
berbahaya atas orang lakilaki dari
pada fitnah perempuan.”

Mabhas ketiga, adab ulama. 
 Pertama, jangan segera menjawab 
pertanyan seseorang. Menurut 
Imam Ghazali, jka ia benar sudah 
yakin berdasarkan AlQuran, hadis, 
Ijma dan qiyas, maka ia boleh ber
fatwa. Jika meragukan, maka jawab 
saja tidak tahu (la adri). Menurut 
AsSya’bi, menjawab tidak tahu 
termasuk sete ngah dari pengeta
huan. Ibnu Mas’ud menuduh gila 
orang yang begitu gampang men
jawab pertanyaan agama. Adab 
kedua, peng ajar harus mengukur 
pemahaman muridnya.

Mabhas keempat, sifatsifat 
orang berilmu. Pertama, sese orang 
yang berilmu itu semakin takut 
kepada Allah, bukan sebaliknya. 
Ke dua, semakin rendah hati (tawa
dlu’) kepada orang lain. Ketiga, 
menyintai ahlul bait  Rasulullah. 
Ulama empat mazhab menunjuk
kan kecintaannya ke pada keluarga 
Rasulullah.  Menurut Sayid Us
man, mencintai ke luarga Rasu
lullah tercantum dalam ayat dan 
hadis Rasulullah.

Mabhas yang kelima menyata

kan bahwa belajar menjanjikan pa
hala yang besar. Rasulullah menya
takan bahwa seorang yang belajar 
lebih baik dibanding melakukan 
salat sunnah 100 rekaat. Dalam 
hadis lain disebutkan, belajar lebih 
baik dibanding salat 1.000 rekaat, 
menengok 1.000 orang sakit dan 
menyalati 1.000 jenazah.

 
Ulama Dunia

Maka, sebaliknya pada pasal 
kedua yang membahas ciri ulama 
dunia atau ulama suk atau ulama 
buruk.

Pertama, belajar tidak ikhlas. 
Belajar hanya untuk kebanggaan 
dunia dan berbangga dengan ilmu 
yang dimilikinya. Rasulullah ber
sabda: “Janganlah engkau belajar 
ilmu untuk bangga melebihkan 
ulama, dan mencari unggul atas 
orang bodoh serta (berdebat) un
tuk memalingkan pandangan ma
nusia kepadanya, jika ia lakukan 
itu, maka tempat dia di neraka.”

Kedua, ilmu hanya disiapkan 
untuk berdebat. Rasulullah ber
sabda: “Tidak tersesat suatu kaum 
setelah mendapat petunjuk selain 
mereka diberi jidal (debat dan ber
bantahan).” Seorang ulama ber

kata: “Kelak di akhir zaman ada 
sekelompok orang yang menutup 
diri pada amal dan membuka diri 
untuk jidal.”

Ketiga, suka memaki, meng
umpat dan membicarakan orang 
lain (ghibah). Keempat, suka dusta. 
Kelima, suka memuji diri sendiri. 
Keenam, takabbur. Ketujuh, suka 
mencela dan menyebut kata keji. 
Kedelapan, suka mencari kesalah
an dan aib orang. Kesembilan, pa
mer dan menyatakan dirinya seba
gai orang beilmu. Kesepuluh benci 
kepada keluarga Rasulullah. Pada
hal Rasulullah bersanda: “Tak me
nyintai kami ahul bait kecuali se
orang yang mukmin dan bertakwa. 
Tidak membenci kami ahlul bait 
selain munafiq dan celaka.” Dalam 
hadis lain disebutkan: “Sangat be
rat ama rah Allah atas orang yang 
menyakiti ku melalui keluargaku.” 
Kesebelas, tidak mengamalkan 
 ilmunya.

 
Ulama Mekah

Sayid Usman lahir di Batavia 
( Jakarta) pada 17 Rabiul Awal 
1238 H atau 1 Desember 1822. 
Ia belajar di Mekah selama tujuh 
 tahun antara lain dengan Mufti  
Mazhab Syafi’i Syaikh Zaini 
Dahlan. Tahun 1848 belajar di Ya
man, Mesir, Suriah, dan Istambul.

Tahun 1862 ia kembali ke Ba
tavia dan pada tahun 1899 diang
kat sebagai Mufti Batavia meng
gantikan Syaikh Abdul Ghani. 
Hingga wafatnya tahun 1913 ia 
masih menjabat sebagai mufti 
karena jabatannya berakhir hingga 
tahun 1914.

Ia meninggalkan sekitar 47 
kitab karangan yang ditulis dalam 
bahasa Arab dan Melayu tentang 
berbagai hal. g (MH)

Data Kitab
Judul buku: Risalah Dua 
Ilmu: Pada Menyatakan Per-
bedaan Antara Dua Macam 
Ilmu dan Dua Macam 
Ulama. 
Pengarang: Hamba yang 
Dlaif Usman bin Abdullah 
bin Aqil bin Yahya Al-Alawi.
Penerbit: Attahiriyah, 
Jakarta.  (Tanpa tahun)
Halaman : 55 halaman.
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D akwah menjadi ujung 
tombak dari citra Is
lam. Sebab banyak 
orang mendengar 
ajar an Islam dan in

teraksi pemberdayaan umat mela
lui aktivitas da’i, baik dakwah se
cara lisan maupun dakwah yang 
langsung mengajak mesyarakat. 
Sedangkan fenomena yang marak 
di Indonesia masih didominasi 
arti dakwah secara lisan dalam 
 acaraacara formal keagamaan 
atau tabligh pengajian.

Dakwah yang efektif membu
tuhkan panduan sebagai penentu  
arah untuk mencapai tujuan. 
Apalagi seperti di Indonesia yang 
terdiri dari berbagai agama dan 
paham keIslaman dibutuhkan pe
doman dakwah dalam mengayomi 
dan melindungi umat dari aqidah 
dan paham yang sesat (himayatul 
ummah), membangun persatuan 

umat (tauhidul umma), menyatu
kan kerangka pemahaman agama 
Ahlussunah wal jema’ah (taswi-
yatul afkar), dan membangun si
nergi gerakan (tansiqul harakah) 
dalam bingkai Islam wasathi.

Dalam rangka mengefektif
kan peran dakwah sesuai dengan 
tujuan utamanya adalah menga
jak masyarakat untuk bertauhid 
kepada Allah SWT, menjalankan 
syariah agama dan mencapai ke
bahagiaan di dunia dan akhirat 
maka Majelis Ulama Indonesia 
menganggap penting untuk me
netapkan pedoman dakwah untuk 
acuan oleh para da’i.

Kerangka dakwah yang efektif 
harus meliputi kompetensi da’i, 
metode yangh digunakan untuk 
memngajak umat, media yang di
gunakan harus sesuai dengan di
namika masyarakat, serta materi 
yang sesuai dengan kebutuhan 

umat (mad’u).
Dalam Pedoman dakwah yang 

disahkan oleh MUI pada Septem
ber 2017 memuat beberapa keten
tuan, diantaranya:

1. Menetapkan kriteria dan 
kompetensi pelaku dakwah.

2. Menetapkan konten dakwah 
Islam yang berwawasan Wasathi
yah (moderat) dalam bingkai Ah
lussunnah wal Jamaah.

3. Menetapkan model dan me
tode dakwah yang aktual, dinamis 
dan bertanggungjawab. 

4. Menetapkan adanya De
wan Etik Dakwah Nasional yang 
meng arahkan konten, dan menga
wasi perilaku para dai dan lembaga 
penyiaran dakwah agar sesuai dan 
senafas dengan wawasan dakwah 
wasathiyah, baik di tingkat na
sional maupun lokal.

Integritas dan Kompetensi 
Da’i

Semua orang bisa menjadi 
objek  dakwah, umat muslim mau
pun non muslim. Namun men
jadi pelaku dakwah harus memi
liki kriteria yang harus dipenuhi 
agar citra Islam tidak buruk dan 
malah dakwahnya menjadi kon
traproduktif. Da’i harus memiliki 
integritas dan kompetensi yang 
memadai tergantung pada tingkat 
masyarakat sebagai objek dakwah. 
Seorang da’i harus memiliki in
tegritas Qalbu, lisan, amal dan so
sial. Ia harus memiliki sifat ikhlas 
dan tekad untuk mengabdikan diri 
demi melayani kebaikan orang 
lain. Ia harus mempunyai sifat rela 

Perlu Pedoman Dakwah

Oleh: KH. Cholil Nafis, Lc., Ph D
Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat

Kolom
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dirinya berkorban demi kebaikan 
orang banyak. Tutur kata seorang 
da’i harus mencerminkan isi hati
nya yang diimplementasikan da
lam kehidupan di tengahtengah 
masyarakat.

Konmpetensi da’i harus memi
liki ilmu pengetahuan, kemam
puan berkomunikasi, mamage
rial, dan pandai mengembangkan 
masyarakat. Sebab seorang da’i 
harus memiliki ilmu yang bisa 
diberikan dan sekaligus memiliki 
keterampilan untuk menyampai
kannya. Selanjutnya da’i harus bisa 
mengelola dan mengembangkan 
masyarakat menuju kehidupan 
beragama dan bermasyarakat yang 
lebih baik.

Metode Dakwah
Keberhasilan sesuatu tak hanya 

ditentukan oleh kontennya dan 
materi, tetapi juga metode yang te
pat sasaran untuk mencapai tujuan. 
Karenanya, keberhasilan dakwah 
juga ditentukan dari optimalisasi 

dan singkronisasi dakwah dengan 
metode yang digunakan. Sesuai 
objek dakwah, metode yang digu
nakan bisa dengan cara menampil
kan prilaku dan akhlak yang mulia 
sehingga posisi da’i bagaikan piar 
bagi agama sehingga membuat 
orang lain meneladani, bahkan 
yang belum muslim pun bisa ter
tarik untuk masuk Islam. Metode 
ceramah dan nasihat dapat digu
nakan sesuai dengan objek dak
wah dan suasan masyarakat yang 
hendak diubah ke arah kehidupan 
yang leboih baik. Di kalangan aka
demisi dan ilmuan, menggunakan 
metode diskusi bahkan debat da
lam mencari format kebenara da
pat lebih efektif. Namun dalam 
debat tetap harus menjaga sopan 
santun dan niat baik untuk men
cari dan memberi kebenaram.

Materi Dakwah
Materi adalah konten yang 

hendak disampaikan kepada 
masyarakat agar dapat mening

katkan kehidupannya. Ada be
berapa hal yang menjadi prioritas 
dakwah, ialah penguatan aqidah, 
peningkatan akhlak, pembinaan 
keluarga, membangun persatuan 
dan nasionalisme dalam bingkai 
Negara Kesatuan republik In
donesia. Hal ini pentingan agar 
masyarakat Indonesia tidak salah 
orientasi beragama, berkeluarga  
dan bermasyarakat, sehingga pari
purna dalam menjalankan ajar an 
agama sekaligus menjadi pioner 
dalam membangun kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.

Dalam berdakwah harus meng
hindari penyampaikan kebenaran 
dengan cara yang salah, tidak boleh 
menyampaikaan kebaikan dengan 
cara menghina dan tidak boleh 
membangun masyarakat dengan 
cara menistakan. Karenanya, da
lam dakwah tidak boleh ada unsur 
dan katakata benci kepada yang 
lain. Semua materi dakwah dalam 
rangka untuk mengajak pada ke
baikan dengan penuh cinta kasih.

Kode Etik Dakwah
Suatu hal yang amat penting 

dalam menunjang keberhasilan 
dakwah adalah menyatukan diri 
dalam pikiran, ucapan dan tin
dakan. Hati seorang da’i harus 
lurus dan aqidahnya harus benar. 
Kemudian yang ada di dalam itu 
implementasikan dalam bentuk 
ucapan yang lembut (layyinan), 
yang penuh makna dan berwiba
wa (tsaqila) dan mencerahkan ke
pada umat (sadida). Ucapan lebih 
bermakna dan lebih memberi ke
san mendalam manakala ucapan 
baik itu telah dilakukan oleh da’i 
sebelum materi itu disampaikan 
kepada masyarakat. g
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M ajelis Ulama In
donesia (MUI) 
akhirnya menge
luarkan fatwa 
no mor 24 tahun 

2017 tentang Hukum dan Pedo
man Bermuamalah Melalui Media 
Sosial. Alasannya, perkembangan 
teknologi informasi dan komu
nikasi memberikan kemudahan 
dalam berkomunikasi dan mem
peroleh informasi. Diakui, kemu
dahan itu dapat mendatangkan 
kemaslahatan, seperti mempererat 
tali silaturahim, untuk kegiatan 
ekonomi, dan kegiatan lainnya.

Namun, penggunaan media 
digital, itu seringkali tidak diser

tai tanggung jawab sehingga tidak 
jarang menjadi sarana penyebaran 
informasi yang tidak benar, hoax¸ 
fitnah, ghibah, namimah, gosip, 
pemutarbalikan fakta, ujaran ke
bencian, permusuhan, kesimpang
siuran, informasi palsu, dan hal ter
larang lainnya yang menyebabkan 
disharmoni sosial. Pengguna media 
sosial seringkali menerima dan me
nyebarkan informasi yang belum 
tentu benar serta bermanfaat.

Banyak pihak yang menjadikan 
konten media digital yang berisi 
hoax, fitnah, ghibah, namimah, de
sas desus, kabar bohong, dan uja
ran kebencian itu sebagai sarana 
memperoleh simpati, lahan peker

jaan, sarana provokasi, agi tasi, dan 
sarana mencari keuntung an politik 
serta ekonomi.

Terhadap masalah tersebut 
muncul pertanyaan di tengah 
masyarakat mengenai hukum dan 
pedomannya.

Maka, Komisi Fatwa Maje
lis Ulama Indonesia memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang 
hukum dan pedoman bermua
malah melalui media sosial untuk 
digunakan sebagai pedoman.

Al-Quran dan Hadis
Firman Allah yang memerin

tahkan pentingnya tabayyun (kla
rifikasi) ketika memperoleh in

Fatwa Memandu Pengguna Medsos 

Fatwa
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formasi: “Hai orangorang yang 
beriman, jika datang kepadamu 
orang fasik membawa suatu beri
ta, maka periksalah dengan teliti, 
agar kamu tidak menimpakan 
suatu musibah kepada suatu kaum 
tanpa mengetahui keadaannya 
yang menyebabkan kamu menye
sal atas perbuatanmu itu. (QS. Al
 Hujurat: 6)

“Dan mengapa kamu tidak ber
kata, diwaktu mendengar berita 
bohong itu: “Sekalikali tidaklah 
pantas bagi kita memperkatakan 
ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan 
kami), ini adalah dusta yang be
sar”. (QS. AnNur 16)

“Sesungguhnya orangorang 
yang ingin agar perbuatan yang 
sangat keji itu (berita bohong) ter
siar di kalangan orangorang yang 
beriman, mereka mendapat azab 
yang pedih di dunia dan di akhi
rat. Dan Allah mengetahui sedang 
kamu tidak mengetahui. (QS. An
Nur 19)

“Hai orangorang yang beriman, 
jauhilah kebanyakan purbasangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari 
purbasangka itu dosa. dan jangan
lah mencaricari keburukan orang 
dan janganlah menggunjingkan 
satu sama lain. Adakah seorang 
diantara kamu yang suka mema
kan daging saudaranya yang sudah 
mati?” (QS AlHujurat 49 : 12)

“Kecelakaanlah bagi setiap 
pengumpat lagi pencela.” (QS. Al
Humazah: 1).

“Dan janganlah engkau patuhi 
setiap orang yang suka bersum
pah dan suka menghina, yang 
suka mencela, yang kian ke mari 
menghambur fitnah. (QS. Al
Qalam 10 – 11)

“Hai orangorang yang beri
man, hendaklah kamu jadi orang

orang yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi 
saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekalikali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa.(QS. AlMaidah: 8)

“Dan orangorang yang me
nyakiti orangorang yang mukmin 
dan mukminat tanpa kesalahan 
yang mereka perbuat, maka se
sungguhnya mereka telah memi
kul kebohongan dan dosa yang 
nyata. (QS. alAhzab :58)

Hadis Nabi SAW: Dari 
Abdullah  bin Mas’ud RA: “Rasu
lullah  bersabda: “Wajib atas kalian 
berlaku jujur, karena sesungguhnya 
jujur itu menunjukkan (pelakunya) 
kepada kebaikan, dan kebaikan itu 
menunjukkan kepada Surga. Se
seorang senantiasa jujur dan beru
saha untuk selalu jujur sehingga ia 
ditulis di sisi Allah sebagai orang 
yang sangat jujur. Dan jauhilah 
oleh kalian sifat dusta, karena se
sungguhnya dusta itu menunjuk
kan pelakunya kepada keburukan, 
dan keburukan itu menunjukkan 
kepada neraka. Seseorang senan
tiasa berdusta dan berusaha untuk 
selalu berdusta sehingga ia ditulis 
di sisi Allah sebagai seorang pen
dusta.” (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah 
SAW bersabda, “Tahukah kalian 
apa ghibah itu?” Para shababat 
menjawab: “Allah dan RasulNya 
lebih mengetahui”. Beliau ber
sabda: “Ghibah itu adalah berce
rita tentang saudara kalian tentang 
hal yang ia benci.” Ada yang ber
tanya:, “Bagaimana pendapatmu 
jika yang saya ceritakan itu benar
benar nyata ada pada diri orang 
itu?, nabi pun menjawab: “Jika apa 

yang kamu katakana tentang sau
daramu itu benar adanya maka te
lah melakukan ghibah kepada nya; 
namun apabila apa yang kamu 
katakan tidak benar, maka berarti 
kamu telah melakukan kedustaan 
(fitnah) kepadanya.” (HR. al
Bukhari dan Muslim)

Dari Abi Hurairah, Rasulullah 
SAW bersabda: “Barangsiapa yang 
beriman kepada Allah dan hari 
akhir maka hendaknya ia berkata 
yang baik atau diam.” (HR. Bukhari 
dan Muslim)

Dari Abu Hurairah, Nabi 
SAW beliau bersabda, “Cukuplah 
seseorang (dianggap) berdusta jika 
ia menceritakan semua yang ia 
dengar.” (HR. Muslim)

Dari Abdullah ibn ‘Umar, Ra
sulullah bersabda: “Sesama orang 
muslim itu bersaudara. Tidak 
boleh berbuat zalim dan aniaya 
kepadanya. Barang siapa yang 
membantu memenuhi kebutuhan 
saudaranya niscaya Allah SWT 
akan memenuhi kebutuhannya 
dan barang siapa yang memban
tu meringankan kesulitan sau
daranya niscaya Allah SWT akan 
meri ngankan kesulitannya di hari 
kiamat kelak. Dan barang siapa 
menutupi aib seorang muslim nis
caya Allah SWT akan menutupi 
aibnya di hari kiamat. (HR. al
Bukhari)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Tahukah kalian 
siapakah orang yang muflis (bang
krut) itu? Para sahabat menjawab, 
‘Orang yang muflis (bangkrut) di 
antara kami adalah orang yang 
tidak punya dirham dan tidak pu
nya harta.’ Rasulullah SAW ber
sabda, ‘Orang yang muflis (bang
krut) dari umatku adalah orang 
yang datang pada hari  kiamat 
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dengan  (pahala) melaksanakan 
shalat, menjalankan puasa dan 
menunaikan zakat, namun ia juga 
datang (membawa dosa) dengan 
mencela si ini, menuduh si ini, 
memakan harta ini dan menum
pahkan darah si ini serta memukul 
si ini. Maka akan diberinya orang
orang tersebut dari kebaikanke
baikannya. Dan jika kebaikannya 
telah habis sebelum ia menunai
kan kewajibannya, diambillah 
keburukan dosadosa mereka, 
lalu dicampakkan padanya dan 
ia dilemparkan ke dalam neraka. 
(HR. Muslim)

Dari Abdullah ibn ‘Amr, Rasu
lullah saw beliau bersabda: “Orang 
muslim adalah orang yang mampu 
membuat rasa aman orang lain, 
dengan menjaga lisan dan tangan
nya. Sedang orang yang hijrah 
adalah seseorang yang berpindah 
guna menjauhi halhal yang di
larang oleh Allah SWT. (HR. al
Bukhari dan Muslim)

Dari Anas bin Malik ra bah
wa Rasulullah saw bersabda: 
“Ketenangan itu datang dari Allah  
SWT dan ketergesaan itu dari 
Setan” (HR. AlBaihaki)

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, Ra
sulullah bersabda: “Perhatikanlah, 
aku akan memberitahukan kepada 
kalian apa itu Al ‘Adhu? Al ‘Adhu 
adalah menggunjing de ngan 
me nyebarluaskan isu di tengah  
masyarakat.” Rasulullah juga ber
sabda: “Sesungguhnya orang yang 
selalu berkata jujur akan dicatat 
sebagai seorang yang jujur dan 
orang yang selalu ber dusta akan 
dicatat sebagai pendusta”. (HR. 
Muslim)

“Tidak akan masuk surga, ahli 
namimah.” (HR. AlBukhari dan 
Muslim)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah 
saw bersabda: “Jauhilah berpra
sangka, karena sesungguhnya pra
sangka adalah pembicaraan yang 
paling dusta. Janganlah kalian 
mencaricari kesalahan orang lain, 
jangan saling menyombongkan 
diri (dalam hal duniawi), jangan 
saling iri, saling membenci satu 
dengan yang lain, dan saling ber
paling muka satu dengan yang lain. 
Jadilah kalian para hamba Allah  
bersaudara. (HR. alBukhari)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah 
saw bersabda: “Setiap muslim 
atas muslim yang lainnya haram 
(terjaga) harta, kehormatan, dan 
darahnya. Merupakan suatu ke
burukan bila seseorang menghina 
saudaranya yang muslim. (HR. 
Abu Dawud)

Qaidah Fikih
Sadd aldzari’ah yang menyata

kan bahwa semua hal yang dapat 
menyebabkan terjadinya perbuat
an haram adalah haram.

“Pada dasarnya, segala bentuk 
muamalat diperbolehkan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya 
atau meniadakan kebolehannya”.

“Menghindarkan mafsadat di
dahulukan atas mendatangkan 
maslahat.

“Bahaya harus dihilangkan.”
Tulisan itu (memiliki keduduk

an hukum) seperti ucapan.
Waham (hal yang masih hi

po tetik) tidak bisa dijadikan 
pegangan.  

Kebijakan seorang pemimpin 
atas rakyat harus berdasarkan ke
maslahatan

Pendapat Ulama
AlImam AnNawawi da

lam  Syarh Shahih Muslim, juz 1 

halaman  75 memberikan penjelas
an hadis terkait dengan perilaku 
penyebaran setiap berita:  ”Adapun 
makna hadis ini dan makna atsar
atsar yang semisalnya adalah, per
ingatan dari menyampaikan setiap 
informasi yang didengar oleh se
seorang, karena biasanya ia men
dengar kabar yang benar dan yang 
dusta, maka jika ia menyampaikan 
setiap yang ia dengar, berarti ia te
lah berdusta karena menyampai
kan sesuatu yang tidak terjadi.” 

Imam alQurthuby dalam  
Tafsir AlQurtubi, menyatakan: 
“Begitu juga ucapan anda pada 
hakim meminta tolong untuk 
mengambil hak anda yang diambil 
orang yang menzalimi lalu anda 
berkata pada hakim: Saya diza
limi atau dikhianati atau dighasab 
olehnya maka hal itu bukan ghi
bah. Ulama sepakat atas hal ini.

Imam alShan’ani dalam kitab 
Subulus Salam juz 4 halaman 
188 menyatakan: “Kebanyakan 
ulama berpendapat bahwa boleh 
memanggil orang fasik (pendosa) 
dengan sebutan Wahai Orang 
Fasiq!, Hai Orang Rusak! Begitu 
juga boleh menggosipi mereka 
dengan syarat untuk bermaksud 
menasihatinya atau menasihati 
lainnya untuk menjelaskan peri
laku si fasiq atau untuk mencegah 
agar tidak melakukannya. Bukan 
dengan tujuan terjatuh ke dalam
nya. Maka (semua itu) harus tim
bul dari maksud yang baik”

Imam alNawawi dalam kitab 
Riyadlu alShalihin halaman 
432 – 433 menjelaskan tentang 
pengecualian kebolehan ghibah: 
“Ketahuilah bahwa ghibah itu di
bolehkan untuk tujuan yang dibe
narkan oleh syariat dengan catatan 
tidak ada cara lain selain itu. Sebab  

Fatwa
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kebolehan melakukan ghibah ada 
enam: Pertama, Attazhallum 
(pengaduan atas kezaliman yang 
menimpa), orang yang terzalimi 
boleh menyebutkan kezaliman 
seseorang terhadap dirinya dan 
mengadukannya kepada aparat 
penegak hukum dan pihak yang 
memiliki kompetensi dan kapasi
tas (qudrah) untuk menyadarkan 
orang yang menzhalimi.

Kedua, alisti’anah (meminta 
pertolongan) untuk mengubah 
kemungkaran dan mengembali
kan perbuatan orang yang mak
siat kepada kebenaran, seperti 
mengatakan kepada orang yang 
diharapkan mampu menghilang
kan kemungkaran: “Fulan telah 
berbuat begini (perbuatan buruk). 
Cegahlah dia.” Ketiga, AlIstifta’ 
(meminta fatwa), meminta fatwa 
dan nasihat seperti perkataan pe
minta nasihat kepada mufti (pem
beri fatwa): “Saya dizalimi oleh 
ayah atau saudara, atau suami….”

Keempat, attahdzīr (memper
ingatkan), mengingatkan orang
orang Islam dari perbuatan buruk 
dan memberi nasihat pada mereka. 
Kelima, orang yang menampak
kan kefasikan dan perilaku mak
siatnya. Seperti menampakkan 
diri saat minum miras (narkoba), 
berpacaran di depan umum, dan 
sejenisnya. Keenam, memberi ju
lukan tertentu pada seseorang. 
Apabila seseorang sudah dikenal 
dengan julukan tertentu seperti 
alA’ma (si buta), ala’sham (si 
bisu) maka tidak apaapa. Namun, 
haram penyebutan julukan jika 
untuk menunjukkan kelemahan.

Petimbangan atas Fatwa Mu
syawarah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Tahun 2010 tentang 
Infotaintmen, paparan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Re
publik Indonesia pada saat acara 
Halaqah tentang Bermuamalah 
Melalui Media Sosial pada tang
gal 23 Januari 2017 yang mene
gaskan soal pentingnya peran 
masyarakat dalam membangun 
literasi dalam pemanfaatan media 
digital, makalah Dr. HM. Asrorun 
Ni’am Sholeh, MA, makalah Hj. 
Marhamah Saleh, Lc.,MA ten
tang ‘Bermuamalah dengan Me
dia Sosial’, penjelasan Dirjen Ap
tika Kominfo RI serta penjelasan 
Ahli dan Praktisi Media Digital 
Nu’man Luthfi dan Teddy Sukardi 
dalam pertemuan dengan komisi 
fatwa MUI yang menjelaskan ten
tang peta masalah di dunia digital, 
problematika dan langkahlang
kah yang diambil serta pentingnya 
pelibatan seluruh masyarakat da
lam mendorong pemanfaatan me
dia sosial untuk kemaslahatan dan 
mencegah dampak buruk yang 
ditimbulkan.

Karena itu Komisi Fatwa MUI 
menegaskan bahwa bermuamalah 
adalah proses interaksi antar indi
vidu atau kelompok yang terkait 
dengan hubungan antar sesama 
manusia (hablun minannaas) me
liputi pembuatan (produksi), pe
nyebaran (distribusi), akses (kon
sumsi), dan penggunaan informasi 
dan komunikasi.

Media Sosial adalah media 
elektronik, yang digunakan untuk 
berpartisipasi, berbagi, dan men
ciptakan isi dalam bentuk blog, je
jaring sosial, forum, dunia virtual, 
dan bentuk lain. 

Ghibah adalah penyampaian 
informasi faktual tentang sese orang 
atau kelompok yang tidak disu
kainya. Fitnah (buhtan) adalah in
formasi bohong tentang seseorang 

atau tanpa berdasarkan kebenaran 
yang disebarkan dengan maksud 
menjelekkan orang (se perti meno
dai nama baik, merugikan kehor
matan orang). Namimah adalah 
adu domba antara satu de ngan yang 
lain dengan menceritakan perbuat
an orang lain yang berusaha men
jelekkan yang lainnya kemudian 
berdampak pada saling membenci. 
Ranah publik adalah wilayah yang 
diketahui sebagai wilayah terbuka 
yang bersifat publik, termasuk da
lam media sosial seperti twitter, 
facebook, grup media sosial, dan 
sejenisnya.  

Ketentuan Hukum 
Dalam bermuamalah, setiap 

muslim wajib mendasarkan pada 
keimanan dan ketakwaan, ke
bajikan (mu’asyarah bil ma’ruf ), 
persaudaraan (ukhuwwah), saling 
wasiat akan kebenaran (alhaqq) 
serta mengajak pada kebaikan 
(alamr bi alma’ruf ) dan mence
gah kemunkaran (alnahyu ‘an al
munkar).

Setiap muslim yang bermua
malah melalui media sosial wajib 
memperhatikan halhal sebagai 
berikut:  Senantiasa meningkat
kan keimanan dan ketakwaan, 
tidak mendorong kekufuran dan 
kemaksiatan. Mempererat per
saudaraan (ukhuwwah), baik per
saudaraan keIslaman (ukhuwwah 
Islamiyyah), persaudaraan kebang
saan (ukhuwwah wathaniyyah), 
maupun persaudaraan kemanu
siaan (ukhuwwah insaniyyah).
Memperkokoh kerukunan, baik 
intern umat beragama, antar umat 
beragama, maupun antara umat 
beragama dengan Pemerintah.

Setiap muslim yang ber
muamalah melalui media sosial 
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 diharamkan: Melakukan ghibah, 
fitnah, namimah, dan penyebaran 
permusuhan. Melakukan bullying, 
ujaran kebencian, dan permusuh
an atas dasar suku, agama, ras, atau 
antar golongan. Menyebarkan hoax 
serta informasi bohong meskipun 
dengan tujuan baik, seperti info 
tentang kematian orang yang 
masih hidup. Menyebarkan ma
teri pornografi, kemaksiatan, dan 
segala hal yang terlarang secara 
syar’i.  Menyebarkan konten yang 
benar tetapi tidak sesuai tempat 
dan/atau waktunya. Memproduk
si, menyebarkan dan/atau mem
buat dapat diaksesnya konten/
informasi yang tidak benar kepada 
masyarakat hukumnya haram. 
Memproduksi, menyebarkan dan/
atau membuat dapat diaksesnya 
konten/informasi tentang hoax, 
ghibah, fitnah, namimah, aib, bul
lying, ujaran kebencian, dan hal
hal lain sejenis terkait pribadi ke
pada orang lain dan/atau khalayak 
hukumnya haram.

Mencaricari informasi tentang 
aib, gosip, kejelekan orang lain atau 
kelompok hukumnya haram ke
cuali untuk kepentingan yang dibe
narkan secara syar’i. Memproduksi 
dan/atau menyebarkan konten/
informasi yang bertujuan untuk 
membenarkan yang salah atau me
nyalahkan yang benar, membangun 
opini agar seolaholah berhasil dan 
sukses, dan tujuan menyembunyi
kan kebenaran serta menipu kha
layak hukumnya haram. Menye
barkan konten yang bersifat pribadi 
ke khalayak, padahal konten terse
but diketahui tidak patut untuk 
disebarkan ke publik, seperti pose 
yang mempertontonkan aurat, hu
kumnya haram.

Aktifitas buzzer yang menjadi

kan penyediaan informasi berisi 
hoax, ghibah, fitnah, namimah, 
bullying, dan halhal lain sejenis 
sebagai profesi,hukumnya haram. 
Demikian juga orang yang me
nyuruh, mendukung, membantu, 
memanfaatkan jasa dan orang 
yang memfasilitasinya.

Pedoman Bermuamalah 
Media sosial dapat digunakan 

sebagai sarana untuk menjalin si
laturrahmi dan tanpa melanggar 
ketentuan agama dan ketentuan 
peraturan perundangundangan. 
Hal yang harus diperhatikan da
lam menyikapi konten/informasi 
di media sosial, antara lain:

• Konten/informasi yang ber
asal dari media sosial memiliki ke
mungkinan benar dan salah.

• Konten/informasi yang baik 
belum tentu benar.

• Konten/informasi yang benar 
belum tentu bermanfaat.

• Konten/informasi yang ber
manfaat belum tentu cocok untuk 
disampaikan ke ranah publik.

• Tidak semua konten/infor
masi yang benar itu boleh dan 
pantas disebar ke ranah publik.

Setiap orang yang memperoleh 
konten/informasi melalui media 
sosial (baik yang positif maupun 
negatif ) tidak boleh langsung me
nyebarkannya sebelum diverifikasi 
dan dilakukan proses tabayyun 
serta dipastikan kemanfaatannya. 
Proses tabayyun terhadap konten/
informasi bisa dilakukan dengan 
langkah sebagai berikut: Dipas
tikan aspek sumber informasi 
(sanad)nya, yang meliputi kepri
badian, reputasi, kelayakan dan 
keterpercayaannya. Dipastikan as
pek kebenaran konten (matan)nya, 
yang meliputi isi dan maksudnya. 

Dipastikan konteks tempat dan 
waktu serta latar belakang saat in
formasi tersebut disampaikan.  

Cara memastikan kebenaran 
informasi antara lain dengan lang
kah: Bertanya kepada sumber in
formasi jika diketahui. Permin taan 
klarifikasi kepada pihakpihak 
yang memiliki otoritas dan kom
petensi. Upaya tabayyun dilaku
kan secara tertutup kepada pihak 
yang terkait, tidak dilakukan se
cara terbuka di ranah publik (se
perti melalui group media sosial), 
yang bisa menyebabkan konten/
informasi yang belum jelas kebe
narannya tersebut beredar luar ke 
publik. Konten/informasi yang 
berisi pujian, sanjungan, dan atau 
halhal positif tentang seseorang 
atau kelompok belum tentu benar, 
karenanya juga harus dilakukan 
tabayyun.

Pembuatan Konten
Pembuatan konten/informasi 

yang akan disampaikan ke ranah 
publik harus berpedoman pada hal
hal: menggunakan kalimat, grafis, 
gambar, suara dan/atau yang sim
pel, mudah difahami, tidak multi
tafsir, dan tidak menyakiti orang 
lain. Konten/informasi harus benar, 
sudah terverifikasi kebenarannya 
dengan merujuk pada pedoman 
verifikasi informasi sebagaimana 
bagian pe doman bermuamalah da
lam Fatwa ini. Konten yang dibuat 
menyajikan informasi yang ber
manfaat. Konten/informasi yang 
dibuat menjadi sarana amar ma’ruf 
nahi munkar dalam pengertian 
yang luas. Konten/informasi yang 
dibuat berdampak baik bagi pene
rima dalam mewujudkan kemasla
hatan serta menghindarkan diri 
dari kemafsadatan. Memilih diksi 

FatwaFatwa
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yang tidak provokatif serta tidak 
membangkitkan kebencian dan 
permusuhan. Konten tidak berisi 
hoax, fitnah, ghibah, namimah, 
bullying, gosip, ujaran kebencian, 
dan hal lain yang terlarang, baik 
secara agama maupun ketentuan 
peraturan perundangundangan. 
Konten tidak menyebabkan do
rongan untuk berbuat halhal yang 
terlarang secara syar’i, seperti por
nografi, visualisasi kekerasan yang 
terlarang, umpatan, dan provokasi.

Konten tidak berisi halhal 
pribadi yang tidak layak untuk 
disebarkan ke ranah publik. Cara 
memastikan kemanfaatan konten/
informasi antara lain dengan jalan 
sebagai berikut: bisa mendorong 
kepada kebaikan (albirr) dan 
ketakwaan (altaqwa), bisa mem
pererat persaudaraan (ukhuwwah) 
dan cinta kasih (mahabbah), bisa 
menambah ilmu pengetahuan, 
bisa mendorong untuk melakukan 
ajar an Islam dengan menjalankan 
seluruh perintahNya dan men
jauhi laranganNya, tidak mela
hirkan kebencian (albaghdla’) 
dan permusuhan (al’adawah).

Setiap muslim dilarang men
caricari aib, kesalahan, dan atau 
hal yang tidak disukai oleh orang 
lain, baik individu maupun ke
lompok, kecuali untuk tujuan yang 
dibenarkan secara syar’i se perti 
untuk penegakan hukum atau 
mendamaikan orang yang bertikai 
(ishlah dzati albain).

Tidak boleh menjadikan pe
nyediaan konten/informasi yang 
berisi tentang hoax, aib, ujaran ke
bencian, gosip, dan halhal lain se
jenis terkait pribadi atau kelompok 
sebagai profesi untuk memperoleh 
keuntungan, baik ekonomi mau
pun nonekonomi, seperti profesi 

buzzer yang mencari keutungan 
dari kegiatan terlarang tersebut.

Penyebaran Konten
Konten/informasi yang akan 

disebarkan kepada khalayak 
umum harus memenuhi kriteria: 
benar, baik dari sisi isi, sumber, 
waktu dan tempat, latar bela
kang serta konteksnya. Berman
faat. Bersifat umum. Tepat waktu 
dan tempat (muqtadlal hal). Te
pat konteks. Memiliki hak, orang 
tersebut memiliki hak penye
baran dan tidak melanggar hak 
seperti hak kekayaan intelektual 
dan tidak melanggar hak privasi.  
Tidak boleh menyebarkan infor
masi yang berisi hoax, ghibah, fit
nah, namimah, aib, ujaran keben
cian, dan halhal lain sejenis yang 
tidak layak sebar kepada khalayak. 
Tidak boleh menyebarkan infor
masi untuk menutupi kesalahan, 
membenarkan yang salah dan me
nyalahkan yang benar. Tidak boleh 
menyebarkan konten yang bersifat 
pribadi ke khalayak.

Setiap orang yang memperoleh 
informasi tentang aib, kesalahan, 
dan atau hal yang tidak disukai 
oleh orang lain tidak boleh me
nyebarkannya kepada khalayak, 
meski dengan alasan tabayyun. Se
tiap orang yang mengetahui ada
nya penyebaran informasi tentang 
aib, kesalahan, dan atau hal yang 
tidak disukai oleh orang lain harus 
melakukan pencegahan, misalnya 
segera menghapus.

Orang yang bersalah telah me
nyebarkan informasi hoax, ghibah, 
fitnah, namimah, aib, ujaran ke
bencian, dan halhal lain sejenis 
kepada khalayak, baik sengaja atau 
tidak tahu, harus bertaubat  dengan 
meminta mapun kepada Allah 

(istighfar)  serta; (i) meminta maaf 
kepada pihak yang dirugikan (ii) 
menyesali perbuatannya; (iii) dan 
komitmen tidak akan mengulangi. 

Rekomendasi
Masyarakat dan pemangku ke

bijakan harus memastikan bahwa 
perkembangan teknologi informa
si dan komunikasi didayagunakan 
untuk kepentingan kemaslaha
tan dan mencegah kemafsadatan. 
Pemerintah perlu meningkatkan 
upaya mengedukasi masyarakat 
untuk membangun literasi peng
gunaan media digital, khususnya 
media sosial dan membangun ke
sadaran serta tanggung jawab da
lam mewujudkan masyarakat ber
peradaban (mutamaddin).

Para Ulama dan tokoh agama 
harus terus mensosialisasikan peng
gunaan media sosial secara bertang
gung jawab dengan mendorong pe
manfaatannya untuk kemaslahat an 
umat dan mencegah mafsadat yang 
ditimbulkan. Masyarakat perlu 
terlibat secara lebih luas dalam 
memanfaatkan media sosial untuk 
kemaslahatan umum. Pemerintah 
perlu memberikan teladan untuk 
menyampaikan informasi yang be
nar, bermanfaat, dan jujur kepada 
masyarakat agar melahirkan keper
cayaan dari publik.

Fatwa ini ditetapkan pada 
tanggal 16 Sya’ban 1438 H atau 
13 Mei 2017 M dan ditandata
ngani Ketua Komisi Fatwa MUI, 
PROF. DR. H. HASANUDDIN 
AF, MA dan sekretaris Komisi 
Fatwa MUI, DR. HM. ASRO
RUN NI’AM SHOLEH, MA.

Fatwa ini diperkenalkan kepada 
Media Massa di Kementerian Ko
munikasi dan Informasi RI pada 
bulan Ramadhan 1438 lalu. g (MH)
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K ementerian Komu
nikasi dan Informa
tika (Kemenkominfo) 
bekerjasama dengan 
Majelis Ulama Indo

nesia (MUI) mengadakan forum 
dialog dan literasi media bertema 
Jaga Jagad Media, Rukun di Me
dia Sosial.

Dialog ini bertujuan menjaga 
kondusifitas media sosial. Dialog 
rencananya diadakan 76 kali yang 
45 diantaranya melibatkan ormas 
Islam, serta lima pertemuan lintas 
agama.

“Indonesia saat ini sedang da
lam keadaan banjir informasi. Ada 

informasi yang benar dan valid, tapi 
kebanyakan informasi yang terus 
bermunculan itu adalah hoax, ” ucap 
Staf Ahli Kemenkominfo bidang 
Komunikasi dan Media Masa, Gun 
Gun Siswadi kala memberikan pa
parannya pada acara yang berlang
sung Sabtu (07/10) di Hotel Holi
day Inn, Bandung, Jawa Barat itu.

Gun Gun mengatakan, pera
turan tentang sosial media sudah 
banyak bermunculan. Mulai dari 
Undangundang (UU) No 11 Ta
hun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang dire
visi menjadi UU No 19 Tahun 
2016, maupun Fatwa MUI terkait 

Hukum dan Pedoman Bermua
malah Melalui Media Sosial. Dari 
aturanaturan itu, Gun Gun ber
harap masyarakat bisa mensosiali
sasikannya di berbagai media dan 
lingkungannya.

“Sedikitnya ada sembilan man
faat positif bersosmed, namun 
perlu dikawal dengan UU ITE dan 
Fatwa Medsos MUI agar tidak di
salahgunakan, ” katanya.

Gun Gun menambahkan, su
paya memperoleh informasi yang 
utuh kebenarannya, masyarakat 
juga perlu melakukan tabayyun 
terlebih dahulu.

“Baiknya klarifikasi dulu berita
 berita yang ada, agar dapat di
sampaikan secara lebih kompre
hensif. Dibutuhkan sekali peran 
masyarakat untuk tabayyun, harus 
cek and recek. Sehingga jadinya bu
kan mengikuti tapi mengendalikan 

Literasi Media Sosial 
MUI-Kemenkominfo

Pemetaan Isu dengan Social Network Analysis

W orkhop tentang Social Network Ana
lysis (SNA) menjadi topik pembahasan 
pada Forum Dialog dan Literasi Me
dia yang diadakan Kementerian Ko

munikasi dan Informasi bersama Majelis Ulama di 
Hotel Holiday Inn Bandung Sabtu (07/10/2017).

Dengan mengangkat tagar #rukunbersosmed 
di jejaring twitter, Ismail Fahmi, Founder Media 
Kernel  Indonesia berharap hasil dari workshop hari 
ini membuat sosial media lebih rukun dan bijak da
lam menerima informasi.

“Generasi milenial sangat berperan penting da
lam hirukpikuk di medsos, harapan saya adalah se
telah selesai mengikuti workshop ini, kita bisa lebih 
bijak dalam menanggapi informasi, “ kata Ismail.

Social Network Analysis yang diberina nama 
Drone Emprit mulai dikembangkan Ismail pada 

tahun 2009, semasa berkuliah di Universitas 
Gronigen,  Belanda.

Teknologi yang berbasi Artificial Intelligent 
(Machine Learning) dan Natural Language Pro
cessing (NLP) ini dapat mendeteksi seberapa besar 
popularitas sebuah isu yang dishare ke sosial media 
dan dapat menelusuri dalang postingan tersebut.

“Dengan tools SNA ini, kita dapat memetakan 
isu yang sedang booming dan mengetahui siapa 
sumber dari isu tersebut.” katanya.

Sebagai contoh kasus, Ismail banyak menampil
kan gambaran sebuah isu yang selama ini melanda 
nusantara, mulai dari Isu (SunniSyiah) di Aleppo 
Suriah, isu Pengiriman TNI ke Rohingnya, dan 
prokontra G30S/PKI barubaru ini.

Ismail menambahkan, isuisu tersebut memiliki 
rumah produksi yang sangat terstruktur dan memi
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informasi tersebut, ” ungkapnya.
Sementara untuk menangkal 

munculnya konten negatif, tutur 
Gun Gun, masyarakat bisa mem
banjiri media sosial dengan konten 
positif.

“Informasi harus dilawan juga 
dengan informasi, jika banyak in
formasi negatif beredar di sosmed, 
maka kita harus membanjiri ruang 
publik sosmed tersebut dengan in
formasi positif, ” tambahnya.

Menambahi apa yang disam
paikan Gugun, Pengurus Komisi 
Fatwa MUI , Aminudin Yaqub 
mengingatkan bahwa penyebaran 
konten negatif beresiko pada cara 
berpikir para pemuda saat ini yang 
akan menjadi pemimpin Indonesia 
di masa mendatang.

“Prediksi di 2040, Indonesia 
akan mengalami bonus demografi 
dimana pemuda atau generasi 

milenial saat ini akan menjadi 
pemimpin pada tahun tersebut. 
Oleh karena itu, dibutuhkan usaha 
yang kuat untuk membantuk cara 
berpikir yang benar dan bertang
gung jawab, ” tegasnya.

Bahkan, Aminuddin mengim
bau supaya ada masa yang menga
wal fatwa bersosial media ini agar 
fatwa ini mengena di masyarakat.

“Kalau bisa, setelah ini kita 
ben tuk gerakan pengawal fatwa, 
GNPF Medososiah MUI.” pung
kasnya.

Bersama Kementerian Komu
nikasi dan Informasi (Kemkom
info), Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) menggelar Forum Dialog 
Literasi Media bertema “Taat Be
ragama, Bergaul Harmonis, Sopan 
Berkomunikasi”, Sabtu (14/10) 
di Hotel Aryaduta, Jalan Somba 
Opu, Makassar, Sulawesi Selatan.

Hadir pada acara ini beberapa 
ormas seperti Nahdlatul Ulama 
(NU), Muhammadiyah, Lembaga 
Dakwah Islam Indonesia (LDII), 
Wahdah Islamiyah, Komite Na
sional Pemuda Indonesia (KNPI), 
Universitas Negeri Makassar 
(UNM), dan lainnya.

Ketua MUI Pusat Bidang 
Informasi dan Komunikasi (In
fokom) KH. Masduki Baidlowi 
mengatakan, MUI sudah menge
luarkan fatwa terkait sosial media.

“Fatwa ini sebagai himbauan 
kepada masyarakat agar cerdas 
bermedia sosial. Jangan cepat per
caya segala sesuatu yang ada di 
medsos, tanpa melalui verifikasi, 
“ ucapnya seperti dimuat Tribun-
news.com.

Kiai Masduki menuturkan, 
meskipun konten sosial media be
nar, namun bila tidak sesuai tem

liki corongcorong publikasi yang banyak menca
tut nama tokoh agama.

“Isuisu sengaja dibuat dengan motif bisnis oleh 
oknum yang profesional, sebagai contoh silakan 
kita ketik ‘AA Gym’ di kolom pencarian facebook 
maka akan muncul lebih dari sepuluh fanspage 
yang mengatas namakan AA Gym, coba ketik juga 
beberapa nama tokoh agama, Ust Yusuf Mansur 
atau Ust Arifin Ilham, akan muncul pula belasan 
fans page serupa, “ ungkap inisiator Digital Library 
Network pertama di Indonesia.

Ismail menegaskan, anehnya beberapa fanspage 
tersebut memiliki berita yang sama dengan ren
tang waktu kurang dari 6 menit.

“Berdasarkan data penyebaran informasi dari 
beberapa fanspage tersebut, kita dapat melihat 
sumber pertama ada di fanspage mengatasnama
kan Ust Yusuf Mansur, kemudian kurang dari 6 
menit, fanspage yang mengatas namakan Aa Gym, 
Ust Arifin Ilham, Mama Dedeh, Umi Pipik pun 

menshare dari Fanspaga Ust Yusuf Mansur, aneh 
kan, “ katanya.

“Masa iya, saat AA Gym ceramah atau Ust 
yang lain dalam kesibukannya seharihari 6 menit 
kemudian secara spontan menshare hal yang sama. 
“ canda Ismail.

Sebagai penutup, Ismail memberikan bebe
rapa tips dalam upaya menyaring informasi yang 
masuk, di antaranya adalah menggunakan penca
rian google images, melihat domain situs berita, 
dan untuk fanspage pastikan ada tanda centang 
disebelah nama atau foto.

“Untuk berita seperti kasus Aleppo, pencarian  
Google Images bisa membantu karena banyak 
narasi berita yang tidak sesuai dengan gambar nya 
atau gambar lama di narasikan dengan narasi baru, 
dan lihat juga domain situs tersebut, jika gratisan 
dan penuh iklan, dapat dikategorikan sebagai situs 
yang tidak dapat dipercaya.”  g 

(Ichwan)
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pat dan waktu, maka tidak diper
bolehkan.

“Menyebarkan konten yang 
benar tapi tidak sesuai tempat dan 
waktunya juga itu haram,” ujarnya.

Makasar
Untuk itu, Kiai Masduki meng

ingatkan supaya masyarakat tidak 
mudah terpancing segala informa
si yang diterima di media sosial.

“Gunakan medsos putih 
(positif ) jangan pakai medsos hi
tam (negatif ). Kita akui sekarang 
ini eranya generasi millenial,” 
tegasnya. 

Sementara itu, Sekretaris 
Umum MUI Sulawesi Selatan, 
Prof M Ghalib menekankan baha
ya penyebaran hoax bagi kesatuan 
bangsa, khususnya pada momen
momen Pilkada.

“Hoax ini harus dicegah bisa 
menghancurkan kesatuan bangsa 
Indonesia. Biasanya hoax lagi 
marak pada momen tertentu sep
erti pilkada. Khusus di Sulsel juga 
sudah mulai tampak efektivitas 
jaringan hoax, “ jelasnya.

Yogyakarta
Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) RI dan 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
DIY menggelar Diskusi Litera
si Media Sosial Berbasis Islam 
Wasathiyah bertema “Jaga Jagad 

Maya Rukun di Media Sosial” di 
Hotel Harper Yogyakarta, Sabtu 
(14/10).

Forum dialog tersebut dihadiri 
unsur mahasiswa, generasi muda 
dari Muhammadiyah dan Ansor 
di wilayah DIY.

Dalam sambutannya, seperti 
dimuat Antaranews.com, Dirjen 
Informasi dan Komunikasi Pub
lik (IKP) Kemkominfo Rosarita 
Niken Widiastuti menyampaikan 
bahwa konten media sosial harus 
tetap dalam koridor kebhinekaan 
Negara Kesatuan Republik Indo
nesia (NKRI).

“Informasi yang disebarkan 
harus mengandung unsur positif 
dalam membangun kebersamaan 
dalam bingkai kebhinekaan Neg
ara Kesatuan RI, “ katanya.

Dia juga berharap kepada ka
langan mahasiswa dan organisasi 
kemasyarakatan untuk berperan 
aktif mencegah penyebaran konten 
negatif melalui media sosial. Peran 

aktif itu seperti memproduksi 
konten positif baik melallui face
book, twitter, instagram, dan se
jenisnya.

Sementara itu, Wakil Ketua 
Umum MUI, Buya Yunahar Ilyas 
yang saat itu menjadi pembicara, 
megimbau agar masyarakat tidak 
mudah memercayai berita tanpa 
langkah diteliti kebenarannya ter
lebih dahulu.

“Dalam surat AlHujarat 
sendiri kita diperintahkan untuk 
melakukan tabayyun atau bahasan
ya cek dan ricek, harus diteliti ter
lebih dahulu,” ucap Buya Yunahar. 

Yunahar menyebutkan ada 
enam hal yang wajib dihindari 
saat bermedia sosial seperti saling 
mengejek, mencaci, memanggil 
dengan panggilan yang tidak disu
kai, berprasangka, mencaricari 
kesalahan orang lain, dan membi
carakan keburukan orang.

“Apa berita itu menyebabkan 
pertengakaran atau tidak, apa 
mengandung provokasi atau tidak, 
harus sesuai dengan waktu dan 
tempatnya, dan tepat konteksnya, 
“ ujarnya.

Lampung
Merebaknya berita palsu (hoax) 

dan ujaran kebencian di media so
sial (medsos) membuat Kemente
rian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) dan Majelis Ulama In
donesia (MUI) Provinsi Lampung 
menggelar Talkshow Literasi 
Medsos Berbasis Islam Wasathi
yah yang bertajuk Jaga Dunia 
Maya, Jaga Akhlak Bangsa.

Ketua Umum MUI Provinsi 
Lampung KH Khairuddin Tah
mid, mengatakan kegiatan yang 
dilaksanakan pada Sabtu (14/10) 
di Hotel Novotel Bandar Lam

Fatwa
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pung tersebut diharapkan dapat 
memberi gambaran kondisi jagat 
maya terkini, khususnya kepada 
aktivis Ormas Keagamaan.

Kominfo menyebutkan saat ini 
jumlah pengguna internet di in
donesia sudah mencapai 63 juta 
orang. Dari jumlah itu, 95 persen
nya merupakan pengguna sosial 
media. Angka ini diprediksi akan 
terus meningkat secara signiflkan.

Bila tidak dikelola dengan baik, 
perkembangan sosial media terse
but berpotensi besar melahirkan 
permasalahan seperti konflik hor
izontal. Untuk itu, Kominfo dan 
MUI hadir memberikan penya
daran dan pemahaman dari hilir ke 
hulu. Literasi sosial media penting 
untuk menetralkan potensi konflik 
di masyarakat melalui medsos.

Kiai Khairuddin berharap, acara  
literasi medsos seperti ini bisa me
nyadarkan masyarakat akan bahaya 
hoax dan ujaran kebencian.

“Kita berharap Talk Show ini 
mampu memberi pemahaman ten
tang bahayanya jika ujaran keben
cian dan Hoax merajalela,” ujarnya.

Kiai Khairuddin juga menga
jak pengurus ormas menjadi agen 
perubahan yang melahirkan kon
disifitas dunia maya khususnya 
medsos di masyarakat.

Talkshow ini menghadirkan 
pembicara dari Kominfo Prof. 
Henri Subiakto, MUI pusat Mus
tafa Helmy, Pakar sosmed Savic 
Ali, serta Ketua MUI Lampung 
KH. Khairuddin Tahmid.

Penyebaran isuisu hoax yang 
bertebaran di jagad maya bela
kangan ini mulai dari Isu (Sunni
Syiah) di Aleppo Suriah, isu Pen
giriman TNI ke Rohingnya, dan 
prokontra G30S/PKI barubaru 
ini banyak mencatut nama tokoh 

agama.

Bandung
Di hadapan ratusan peserta 

Forum Dialog dan Literasi Me
dia hasil kerjasama Kementerian 
Komunikasi dan Informasi dan 
Majelis Ulama di Hotel Holiday 
Inn Bandung Sabtu (07/10/2017), 
Pendiri Media Kernel Indonesia, 
Ismail Fahmi, menjelaskan isuisu 
tersebut memiliki rumah produksi 
yang sangat terstruktur dan senga
ja dibuat dengan motif bisnis oleh 
oknum yang professional.

‘Di antaranya adalah menggu
nakan pencarian Google Images, 
melihat domain situs berita, dan 
untuk fanspage pastikan ada tanda 
centang di sebelah nama atau foto.

Dia memberikan misal, untuk 
kasus Aleppo Suriah, pencarian 
Google Images bisa membantu 
karena banyak narasi berita yang 
tidak sesuai dengan gambarnya 
atau gambar lama dinarasikan den
gan narasi baru. “Dan jangan lupa 
lihat juga domain situs tersebut, 
jika gratisan dan penuh iklan, dap
at dikategorikan sebagai situs yang 
tidak dapat dipercaya,” papar dia.

Dengan mengangkat tagar #ru

kunbersosmed di jejaring twitter, 
Ismail berharap hasil dari work
shop hari ini membuat sosial me
dia lebih rukun dan bijak dalam 
menerima informasi.

Generasi milenial sangat ber
peran penting dalam hirukpikuk 
di medsos “Harapan saya adalah 
setelah selesai mengikuti work
shop ini, kita bisa lebih bijak da
lam menanggapi informasi,“ kata 
Ismail yang banyak bergelut aktif 
berkampanye sehat bermedia so
siali ini melalui Social Network 
Analysis yang diberi nama Drone 
Emprit.

Drone Emprit mulai dikem
bangkan Ismail pada 2009, semasa 
berkuliah di Universitas Gronigen, 
Belanda. Teknologi yang berba
sis Artificial Intelligent (Machine 
Learning) dan Natural Language 
Processing (NLP) ini dapat men
deteksi seberapa besar popularitas 
sebuah isu yang ditebar ke media 
sosial dan dapat menelusuri da
lang postingan tersebut.

“Dengan tools SNA ini, kita 
da pat memetakan isu yang se
dang booming dan mengetahui 
siapa sum ber dari isu tersebut,” 
katanya. g (Ichwan/Azhar/Nashih)
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Optimalisasi Pengelola an Dana Ibadah Haji

Opini

M asalah pokok dalam tulisan ini 
bagaimana mengoptimalisasi Pe
ngelolaan Keuangan Haji pasca 
pembentukan Badan Pelaksana  
Pengelola Keuangan Haji 

(BPKH). Tentu untuk menilain kenerja BPKH 
harus menggunakan parameter yang objektif.   Da
lam UU  No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Haji dapat dikategorikan terdapat tiga 
jenis kepemilikan dana haji; pertama, dana haji 
merupakan milik peserta yang telah mendaftar  
haji berstatus daftar tunggu. Kedua, siasa peng
gunaan dana haji yang dialokasikan menjadi dana 
abadi umat (DAU) adalah murni milik umat yang 
harus digunakan untuk kepentingan umat. Ketiga, 
dana pengelolaan haji yang di investasikan adalah 
milik BPKH.   

Berdasarkan tiga hal tersebut, maka BPKH 
memiliki tugas dengan otoritas penuh untuk me
ngelola dana ibadah haji di mana dana te lah  terse
dia, masalahnya bagaimana mengawasi pe ngelolaan 
dana ibadah haji kini telah mencapai  100 Tirliyun. 
Pengawasan  pengelolaan dana tersebut tidaklah 
mudah, apalagi sumber dananya berasal dari umat, 
pada dasarnya milik umat, khususnya jamaah haji, 
mestinya manfaatnya kembali kepada  jama’ah 
haji mewakili umat dan juga untuk  kemaslahatan 
umat dan bangsa. 

Optimalisadi  Pengelolaan Dana  Haji
Untuk penggunaan haji secara optimal harus 

dilakukan pengawasan. Pertanyaannya adalah  siapa 

yang berhak melakukan pengawasan terhadap 
dana tersebut? Jawabnya tentu   Badan Pengawas   
yakni Yuslam Fauzi selaku  ketua dewan pengawas 
merangkap anggota. Dan masingmasing  anggota 
terdiri dari Khasan Faozi,  Moh. Hatta,  Marsudi  
Syuhud, Suhaji Lestiadi, Muhammad Akhyar 
Adnan,   Hamid Paddu.

Apakah pengawasannya akan efektif  sehingga 
pelaksanaanya juga efektif ? Jawabnya  tergan
tung kepada  badan pelaksana BPKH terdiri atas  
Ajar Susanto Broto,  bersama anggota terdiri 
dari Rahmat  Hidayat, Anggito Abimanyu, Beny 
Witjaksono,  Acep Riana Jayaprawira, Iskandar 
Zulkarnain, Hurriyah El Islamy,. 

Umat banyak melontarkan pertanyaan di ber
bagai media, mulai dari pertanyaan yang  ektrim 
hingga pertanyaan yang moderat seperti:   apakah 
dewan pengawas dan badan pelaksana mampu  
mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien?    
Jawabannya dari pertanyaan tersebut akan mam
pu jika tugas dan tanggung jawab kedua badan 
tersebut  dilakukan secara bersinerg dengan syarat 
antara lain;   pertama, Badan Pengawas yang harus 
mampu membuktikan kinerjanya, sehingga teruji 
integritasnya dalam melaksanakan tugas; kedua, 
Badan pelaksana harus bekerja secara profession
al dalam mengola dana haji; ketiga, sistem yang  
akan ditetapkan dalam mengelola dana haji oleh 
lembaga  tersebut harus  berdasarkan tata kelola in
stitusi yang baik (good institutional governance) . 

Untuk itu langkah pertama yang harus di

Amirsyah Tambunan (Wakil Sekjen MUI Pusat)



MIMBAR ULAMA/MUHARRAM 1439 H/2017 55

Optimalisasi Pengelola an Dana Ibadah Haji
lakukan adalah perlunya  pemahaman yang kom
prehensif dan integral terhadap ketiga hal terse
but berdasarkan amanat UU   tentang  Badan 
Penge lolaan Keuangan Haji yakni Badan pelak
sana  keuangan haji memiliki fungsi yang sangat 
kuat antara lain ditegaskan dalam pasal 28 yakni 
melakukan perencanaan, pelaksanaan, pertang
gungjawaban, dan pelaporan keuangan haji. Pada 
pasal (2) dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Secara normative tugas BPKH  dinilai  mem
punyai tugas penuh (power full)   yakni delapan 
tugas pokok: 

Pertama,  menyiapkan rumusan kebijakan, ren
cana strategis, dan rencana kerja dan anggaran ta
hunan pengelolaan keuangan haji;  

Kedua,  melaksanakan program pengelolaan 
keuangan haji yang telah ditetapkan serta reko
mendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan 
dari dewan pengawas; 

Ketiga, melakukan penatausahaan pengelolaan 
keuangan haji dan aset BPKH sesuai dengan ke
tentuan peraturan perundangundangan;

Keempat,  melaporkan pelaksanaan program 
dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji 
secara berkala kepada dewan pengawas; 

Kelima,  menyiapkan laporan pertanggung
jawaban BPKH kepada Presiden dan DPR; 

Keenam,  menetapkan ketentuan teknis pelak
sanaan operasional BPKH;

Ketujuh, menyelenggarakan administrasi pe

ngelolaan keuangan  haji sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan; dan 

Kedelapan, membuat laporan keuangan se
suai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

Adapun kewenangan  badan tersebut  lebih 
bersifar internal,  secara tegas dijelaskan lima tu
gas pokok pada pasal 38 ayat (3), pertama, melak
sanakan wewenang BPKH; kedua, menetapkan 
struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, 
tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian; ke
tiga, menyelenggarakan manajemen kepegawaian 
BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, 
dan memberhentikan pegawai BPKH serta me
netapkan penghasilan pegawai BPKH; keempat, 
mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri 
mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan 
badan pelaksana; dan kelima,  menetapkan keten
tuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa da
lam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan 
memperhatikan prinsip transparansi, akuntabili
tas, efisiensi, dan efektivitas. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka un
tuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji, 
maka  tugas pokok dan fungsi (tusi) harus dapat 
diimplemntasikan  agar masyarakat mendapat 
keprcayaan penuh dari publik.  Dalam konsep tata 
kelola institusi yang baik (good institutional gover-
nance), suatu institusi harus memiliki akunta bilitas 
terukur, responsibilitas yang jelas, transparansi ki
nerja di samping independensi dalam pengambil
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an keputusan. Hanya dengan aturan main yang 
demikian suatu independensi tidak akan tersele
wengkan. Adagium  mengingatkan para penye
lenggara Negara yang sudah teruji secara empiris 
agar menghindari kekuasaan cendrung korupsi 
(power tends to corrupt, and absolute power corrupt 
absolutely).

Otimalisasi : Investasi Dana Haji 
Berawal dari Fatwa MUI berdasarkan hasil 

 Ijtima’  Ulama se Indonesia 2012 telah ditetapkan 
status kepemilikan dana setoran haji sebagai ber
ikut: 

Dana  milik jamaah haji, ketika setoran haji 
yang ditampung dalam rekening Menteri Agama 
yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (wait-
ing list), secara syar’i adalah milik pendaftar (calon 
jamaah haji); oleh sebab itu, apabila yang bersang
kutan meninggal atau ada halangan syar’i yang 
membuat calon jamaah haji yang bersangkutan 
gagal berangkat, maka dana setoran haji wajib 
dikembalikan kepada calon jama’ah haji atau ahli 
warisnya. Faknya dana tersebut selama ini diman
faatkan,  dengan bagi hasil sebagian  di kemba
likan untuk jama’ah haji. Artinya  dana tersebut 
ditasharrufkan untuk halhal yang produktif serta 
dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi; oleh 
karena itu, atas nama pemilik, pemerintah disila
kan mentasharrufkan dana tersebut pada sektor 
yang halal; yaitu sektor yang terhindar dari maisir, 
gharar, riba, dan lainlain; membiarkan dana terse
but mengendap dalam rekening pemerintah tidak
lah termasuk perbuatan bijak dan baik;

Jadi dana hasil tasharruf adalah milik calon 
jamaah haji yang termasuk dalam daftar tunggu 
(antara lain sebagai penambah dana simpanan 
calon jamaah haji atau pengurang biaya haji yang 
riil/nyata). Sedangkan sebagai pengelola, peme
rintah (Kementerian Agama) pasa terbentuknya 

BPKH, maka BPKH berhak mendapatkan im
balan (ujrah) yang wajar/tidak berlebihan sebagai 
dijelaskan dalam hadits ibn Umar tentang hak 
pengelola wakaf. Jika dana tersebut dikelola se
cara optimal, maka umat tidak kesulitan dalam 
melakukan pembiayaan Organisasi Kemasyara
katan  (Ornas).  

Mestinya dana BPIH   ditempatkan oleh pe
merintah pada bankbank syariah; karena bank
bank syariah beroperasi sesuai syariah yang sub
stansi/ruhnya sejalan dalam mendukung kesucian 
ibadah haji (karena terhindar dari transaksi yang 
diharamkan; dan mendukung pertumbuhan in
dustri keuangan syariah.

Prokontra seputar penggunaan dana haji untuk 
infrastruktur telah  menjadi viral diberbagai media, 
karena pemahaman  masyarakat belum utuh ter
hadap UU dan Fatwa MUI.  Oleh karena itu, pada 
pasal 13 dijelaskan bahwa pengeluaran penempa
tan dan/atau investasi keuangan haji sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan se
telah mendapat persetujuan dewan pengawas. 

Dalam logika hukum  fungsi pengawasan  se
bagaimana terdapat dalam  pasal 30 (1) Dewan 
pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap 
pengelolaan keuangan haji. Ayat (2) dalam pelak
sanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dewan pengawas bertugas; pertama, melaksanakan 
penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, 
rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan 
Keuangan Haji; kedua, melaksanakan pengawasan 
dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan 
Keuangan Haji; dan ketiga, menilai dan memberi
kan pertimbangan terhadap laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji 
dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan men
jadi laporan BPKH.  Untuk itu saya merekomen
dasikan perlu dibentuk Dewan Pengawas Syarih 
(DPS)  agar dapat melakukan pengawasan secara 

Opini
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syar’i yang terlebih dahulu mendapat rekomendasi 
dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. 

Dalam konteks pengawasan oleh Dewan 
Pengawas BPKH  dewan pengawas berwenang: 
petama, memberikan persetujuan atas rencana 
strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan 
pengelolaan keuangan haji; kedua, memberikan 
persetujuan atas penempatan dan/atau investasi 
keuangan haji; ketiga,  mendapatkan dan/atau 
meminta laporan dari badan pelaksana; keem
pat, mengakses data dan informasi mengenai 
pengelolaan Keuangan Haji; kelima,  melakukan 
penelaahan  terhadap data dan informasi menge
nai pengelolaan  keuangan haji; dan memberikan 
saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui 
Menteri mengenai kinerja badan.

Namun dalam hal pengawasan secara syar’i ter
dapat poin penting untuk menjalkan tugas Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) misalnya pada  pasal 6 
disebutkan bahwa dana setoran BPIH dan/atau 
BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH da
lam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari 
jemaah haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. 
BPKH sebagai wakil peserta jamaah haji di mana 
sisa dananya perlu di buatkan akadnya dalam ben
tuk wakalah bil ujrah. Disinilah pentingnya peran 
DPS  agar  BPKH  meminta opini syariah kepada 
DPS sebelum atau sesudah dikeluarkannya Fatwa  
oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).  

Artinya akad antara peserta dan penanggung  
dilakukan secara kolektif atau secara individu de
ngan tujuan yang bersifat komersial dengan mem
berikan kuasa kepada penanggung sebagai wakil 
peserta untuk mengelola dana kebajikan (tabarru)  
dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau 
wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa  
biaya (ujrah), ketika melakukan setoran haji, sehing
ga sisa dana haji dapat dimanfaatkan oleh BPKH 

baik dalam bentuk investasi maupun pemanfaatan 
lainya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.   

Dalam masa transisi penggunaan dana haji 
harus segera dilakukan langkahlangkah  sesuai 
amanat UU tersebut pasal 59 menyebutkan dalam 
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ter
bentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta  
hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji 
beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan 
pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.

Sejalan dengan pengelolaan dana haji pada 
pasal 48 ayat (1) ditegaskan bahwa  penempatan 
dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan 
dalam bentuk produk   perbankan, surat berharga,  
emas, investasi langsung dan investasi lainnya. 
Pada ayat (2) Penempatan dan/atau investasi ke
uangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan 
mempertimbangkan aspek keamanan, kehati
hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.  Masalahnya 
dana tersebut belum dapat digunakan sebelum ada 
Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya. 

Dalam waktu 6 (enam) bulan kedepan BPKH  
harus bekerja keras, diharapkan dapat merumus
kan sistem dan tata kelola keungan haji, baik 
menyangkut kelembagaan, tata kekola BPKH se
cara keseluruhan maupun tata kelola penggunaan 
keuangan jamaah haji secara keseluruhan. 

Berdasrkan halhal tersebut atas, maka wajar 
jika  pengelolaan dana haji mendapat  perhatian 
yang besar dari  publik, karena pada hakikatnya  
dana tersebut milik jama’ah haji, diperlukan akad 
yang menyatakan jama’ah haji mewakilakam ke
pada BPKH untuk mengelolanya sesuai prinsip  
syariah dengan kehatihatian, tranparan, dan 
aman, sehingga penggunaan dana haji mampu  
meningkatkan mutu pelayanan haji sekaligus da
pat mewujudkan secara garadual  untuk  kemasla
han umat dan bangsa. g
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Varia MUI

L embaga Pemuliaan Ling
kungan Hidup dan Sumber 
Daya Alam Majelis Ulama 

Indonesia (LPLH SDAMUI) 
adakan Focus Group Discussion 
(FGD) Kedaulatan Air di Indo
nesia. Hadir sebagai pemateri 
Agus Sunata perwakilan Persatu
an Perusahaan Air Minum Selu
ruh Indonesia (PerPAMSI), Mu
hammad Reza perwakilan Koalisi 
Rakyat untuk Hak atas Air (KRu
HA), dan staf khusus DPR Putra 
Adi Sopujo dengan peserta ormas 
islam Senin (18/9/2017) di Aula 
Buya Hamka, MUI Pusat.

Air merupakan kebutuhan 
dasar ummat manusia, yang me
rupakan hak asasi manusia yang 
menjadi syarat sebesarbesar ke
makmuran rakyat. “Syarat sebesar
 besarnya kemakmuran rakyat ada
lah ketersediaan sumber daya air 
bagi seluruh rakyat” kata Reza. 
Menurutnya, air minum, sanitasi, 
rumah tangga, pertanian, dan ko
munitas adalah 5 prioritas utama 
dalam penggunaan air menjadikan 
RUU Sumber Air sangat penting  
untuk disahkan dan untuk men
jaga sumbersumber air yang di

rusak oleh pertambangan dan 
pene bangan hutan.

Sebagai pengelola air minum 
daerah, PDAM mengambil peran 
dengan mengelola air minum un
tuk kesejahteraan rakyat dan hanya  
mengambil 4%, tidak lebih dari 
kebutuhan pokok manusia per
hari. “PDAM hanya mengambil 
4% dari kebutuhan pokok manusia 
perhari, tidak lebih dari kebutuhan 
pokok manusia” ujar Agus Sunata 
saat memaparkan materi kedua.

Sebagai perwakilan dari 
PDAM, Agus juga merasa penting 
hadirnya RUU Sumber Air ka
rena ada beberapa kasus di sebuah 
daerah yang memiliki sumber air 
melimpah namun dikuasai oleh 
yang empunya tanah. “Ada kasus 
di sebuah daerah yang memiliki 
sumber mata air melimpah, tetapi 
warga sekitar merasa kekurang
an air. RUU ini penting untuk 
mengambil alih sumber mata air 
tersebut dari kepemilikan personal 
ke masyarakat. Dalam kasus ini 
pemerintah daerah terkait telah 
menyiapkan anggaran dana 8 M 
untuk membeli sumber mata air 
tersebut, namun si pemilik enggan  

menjualnya, butuh UU untuk 
me nindak hal sepert ini” tambah 
Agus.

Dalam prosesnya, setelah me
makan waktu 871 hari didiskusi
kan DPR, RUU Sumber Air ini 
telah masuk dalam Prolegnas 
Prio ritas 2017 dan berarti akan 
segera disahkan tahun ini. “Al
hamdulillah, ada 4 RUU yang 
masuk Proleg nas 2017 dan salah 
satunya adalah RUU Sumbe Daya 
Air,” kata Suryo sebagai staff ahli 
DPR. g (Ichwan/Din)

Diskusi Sistem 
Perbukuan Nasional

L embaga Pentashih Buku dan 
Konten Islam Majelis Ulama 
Indonesia (LPBKI MUI) 

bekerjasama dengan Penerbit Re
publika dan Ikatan Penerbit Indo
nesia (IKAPI) menyelenggarakan 
diskusi publik tentang perbukuan 
bertema: Buku untuk Penguatan 
Karakter Bangsa Indonesia yang 
Maju dan Berperadaban.

Diskusi ini terselenggara untuk 
menyikapi UU No 3 Tahun 2017 
tentang Sistem Perbukuan Na
sional yang disahkan tanggal 29 
Mei 2017. Narasumber diskusi ini 
antara lain Ketua Umum Ikatan  
Penerbit Indonesia (IKAPI) 
Rosidayati  Rozalia, Kabid Perbu
kuan dan Pembelajaran Puskurbuk 
Kemendikbud Supriatna, Kepala 
Puslitbang Lektur dan Khazanah 
Keagamaan Kemenag Chairul 
Fuad Yusuf, serta dimoderatori 
LPBKI MUI Arif Fahrudin.

“Terbentuknya UU No 3 Tahun 
2017 tentang sistem perbu kuan, 
mempunyai dampak signifikan 

MUI Dorong RUU Sumber Air
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terhadap bukubuku Islam, ” kata 
Ketua LPBKI MUI Prof Endang 
Soetari, Kamis (14/9) saat mem
berikan sambutan.

Prof Endang menerangkan,  
meski baru terbentuk tahun 
2015, LPBKI MUI memiliki visi 
memajukan dunia literasi dalam 
masyarakat. “Kami mempunyai visi 
untuk terjadinya literalisasi dalam 
masyarakat. Apapun yang terkait 
konten keislaman akan memperteg
uh Islam wasathiyah, ” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, 

Ketua MUI Bidang Luar Negeri  
KH Muhyiddin Junaidi saat men
jadi pembicara kunci mengu
tarakan kegelisahannya terhadap 
minimnya penerjamahan naskah 
Indonesia ke dalam bahasa in
ternasional. Padahal menurutnya, 
banyak karya penulis Indonesia 
yang berkualitas. 

Sementara itu, Ketua Umum 
IKAPI Rosidayati Rozalia dalam 
pemaparannya menyampaikan, UU 
Sistem Perbukuan Nasional perlu 
disambut baik karena sudah lama 
dinantikan. “UU Perbukuan sudah 
sekian lama dirancang, sejak ketua 
IKAPI saat itu Ajip Rosidi, baru 
tahun ini disahkan, ” tutur Ida.

Senada dengan Ida, Kepala 

Puslitbang Lektur dan Khazanah 
Keagamaan Kemenag Chairul 
Fuad Yusuf berharap hadirnya 
UU No 3 2017 ini bisa mening
katkan kebiasaan membaca (read
ing  habit) dan budaya membaca 
(reading culture) yang rendah.

“UU No 3 tentang perbukuan 
nasional diharapkan bisa mening
katkan reading habbit (kebiasaan 
membaca) dan reading culture 
(budaya membaca) yang sekarang 
ini sangat rendah, ” ujarnya.

Terakhir, pembicara dari Ke

mendikbud Supriatna selaku ka
bid Perbukuan dan Pembelajaran 
Puskurbuk, mengingatkan bahwa 
tujuan UU dibentuk adalah untuk  
menghadirkan negara dalam pe
nge lolaan buku di Indonesia. 

Hadir dalam diskusi terse
but perwakilan dari ormasormas 
Islam,  penerbit, dan perguruan 
tinggi Islam. g (Azhar/Din) 

Tuntunan Al-Quran 
Pengguna Medsos

R ektor Institut Ilmu Al
Qur’an (IIQ) yang juga 
Ketua MUI Bidang Fatwa 

Prof Huzaemah T. Yanggo me
nyampaikan orasi ilmiah terkait 
tuntunan AlQur’an dalam 
penggunaan media sosial digital 
yang saat ini sedang digandrungi 
masyarakat dunia.

“Dalam AlQur’an ditemukan 
beberapa kata kunci tentang komu
nikasi negatif. Kata kunci ini pada 
saat yang sama juga mengisyaratkan 
tentang pentingnya sikap hati hati, 
mawas diri dan cerdas literasi tentang 
media sosial,” kata Prof Huzaemah 
pada Wisuda IIQ di gedung Graha 
Widya Bhakti Puspitek Tangerang 
Selatan, Sabtu (26/8).

Ada empat kata kunci yang di
sampaikan. Pertama, “qaul zur” yang 
berarti perkataan buruk atau kesak
sian palsu. Termasuk dalam kate
gori ini adalah memperindah suatu 
kebohongan atau tazyin  alkizb.

Dalam AlQur’an QS AlHajj 
ayat 30, perintah menjauhi qaul zur 
tersebut disampaikan bersamaan 
dengan larangan menyembah ber
hala. “Kesaksian palsu merupa
kan dosa besar, sama dengan dosa 
syirik,” kata Huzaemah.

Kedua, tajajjus dan ghibah. 
Tajassus berarti mencaricari ke
salahan orang lain. Sementara 
ghibah adalah membicarakan aib 
atau keburukan orang lain.

Mengutip QS AlHujurat ayat 
12, menurut Huzaemah, para ula
ma sepakat bahwa mencari kesa
lahan orang lain dan menggunjing 
itu termasuk dosa besar dan para 
pelakunya harus segera bertaubat 
dan meminta maaf kepada orang 
yang bersangkutan.

Ketiga, namimah atau mengadu 
domba. Maksudnya adalah mem
bawa satu berita kepada pihak lain 
dengan maksud untuk mengadu 
domba dengan pihak lain. Kata 
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kunci ini berkaitan dengan kata 
kunci pertama karena basanya be
rita yang dibawa adalah berita bo
hong. Namimah juga bisa berarti 
provokasi untuk tujuan tertentu.

“Sebaiknya kita berhatihati 
ketika mendapatkan berita mela
lui media sosial. Jangan buruburu 
menshare beritaberita yang be
lum diketahui kebenarannya. Jika 
diketahui kebenarannya perlu 
ditimbang apakah apakah berita 
tersebut mendapatkan manfaat 
atau justru mendatangkan mada
rat,” demikian Prof Huzaemah.

Keempat, sukhriyah yang ber
a rti merendahkan atau mengolok
olok orang lain. QS AlHujurat 
ayat 11 melarang orang beriman 
lakilaki atau perempuan meng
olokolok satu dengan yang lain
nya. “Boleh jadi yang diolokolok 
lebih mulia di sisi Allah,” kata Prof 
Huzaemah.

Selain hukum positif dan hu
kum normatif sebagaimana di
isyaratkan AlQur’an, Ketua MUI 
Bidang Fatwa itu juga menyam
paikan fatwa MUI No. 24 Tahun 
2017 tentang “Hukum dan Pedo
man Bermuamalah Melalui Media 

Sosial”. g (Khoirul Anam) 

MUI Sosialisasi  
Sertifikasi Halal 
di Korea Selatan

K etua Umum Majelis Ula
ma Indonesia (MUI) KH. 
Ma’ruf Amin mengun

jungi Seoul, Korea Selatan Senin 
(11/09) untuk mensosialisasikan 
proses sertifikasi halal kepada 
penduduk Korea Selatan.

Kiai Ma’ruf didampingi rom
bongan yang terdiri dari Direk
tur Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obatobatan, dan Kosmetika Ma
jelis Ulama Indonesia (LPPOM
MUI) Lukmanul Hakim, Ketua 
Indonesia Halal Watch Ikhsan 
Abdullah, Ketua Komisi Hukum 
dan Perundangundangan (Kum
dang) MUI, M Baharun, staf 
orang dari Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal (BPJPH) 
Kementerian Agama Republik 
Indonesia (Kemenag RI), Serta 
staf Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Republik Indonesia 

(BPPOM RI).
Tujuan Kiai Ma’ruf dan rom

bongan ini adalah untuk mengin
formasikan proses sertifikasi halal 
Indonesia kepada pelaku usaha ko
rea selatan yang ingin meng ekspor 
makanan, obatobatan, maupun 
kosmetika ke Indonesia.

Sosialisasi tersebut dilaksana
kan dalam wujud seminar yang 
dihadiri Menteri Pertanian (Food 
and Agriculture) Korea Selatan 
dan pejabat terkait. Sosialisasi ini 
dikemas dalam bentuk acara semi
nar. Seminar yang digelar pada 
Senin (11/9) dihadiri Menteri 
Pertanian (Food and Agriculture) 
Korsel dan pejabat yang terkait.

Kunjungan tersebut merupa
kan hasil kerjasama LPPOM MUI 
dengan PT VDF (Visionland 
Dyeing & Finishing) Jaya Indo
nesia. “Agenda sosialisasi dengan 
seminar dan kunjungan ke be
berapa pabrik makanan, obat, dan 
kosmetika diagendakan selama 4 
hari di Seoul dan Busan difasili
tasi PT VDF Jaya Indonesia yang 
bekerjasama dengan LPPOM ini,” 
ucap Ketua Komisi Hukum MUI, 
M Baharun Senin (11/9) seperti 
diberitakan Kumparan.com.

Prof Huzaemah T. Yanggo

Varia MUI
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Pada masa mendatang, VDF 
dan LPPOM MUI akan mem
bantu proses sertifikasi halal 
produkproduk korea yang dieks
por ke Indonesia.  “Kami siap so
sialisasi dan membantu sertifikasi 
halal bahkan jadi Lembaga Pe
meriksa Halal (LPH) Korea untuk 
memudahkan ekspor ke Indonesia 
dan negara negara Muslim,” tu
tur Presiden direktur VDF, Noh 
Chang Dong. g

Hoax Fatwa Haram 
Pasang Bendera

D r KH Asrorun Ni’am 
Sholeh, Sekretaris Komisi 
Fatwa MUI Pusat men

jelaskan:
1. Muncul berita hoax yg ber

judul “MUI Mengesahkan Fatwa 
Haram Pemasangan Bendera In
donesia di Masjid “ di laman word-
press. Berita tersebut adalah berita 
palsu, fitnah. Dalam info tersebut 
disebutkan saya membacakan fat
wa, dan menandatangani bersama 
Ketua Komisi Fatwa Kyai Makruf 
Amin. Padahal, Kyai Makruf 
Amin adalah Ketua Umum MUI. 
Melihat modusnya, sangat teren
cana untuk mendegradasi MUI 
dan merusak persatuan bangsa. 
Merusak suasana keharmonisan 
di tengah peringatan HUT Ke
merdekaan.

2. Sikap MUI terkait dengan 
kehidupan berbangsa dan berne
gara, tentang hubungan agama dan 
negara, soal peneguhan NKRI su
dah tertuang jelas dalam produk
produk fatwa dan kebijakan MUI.

3. Mohon masyarakat untuk 
tidak menyebrluaskan berita hoax 

yang bisa merusak sendi kehidup
an berbangsa dan bernegara.

4. Waspadai adudomba, saling 
menghina, saling mencela, saling 
fitnah, yang merusak persatuan 
bangsa. Pembuat dan penyebar 
berita hoax ini dipastikan ada
lah pihak yang antiNKRI, pihak 
yang tidak ingin Indonesia aman, 
pihak yang senang terjadinya dis
harmoni bangsa, dan pihak yang 
tidak beragama.

5. Meminta kominfo untuk 
menutup dan nencegah perluasan 
berita hoax tersebut. Saya sudah 
koordinasi dg Kominfo, dan sudah 
terdeteksi akun pembuatnya.

6. Meminta aparat penegak 
hukum untuk melakukan langkah 
hukum, mencari, menemukan dan 
mengambil langkah hukum bagi 
penyebar berita hoax yg bs meng
ancam keutuhan bangsa. g 

Parlemen Taiwan 
kunjungi MUI

B elasan orang dari Parlemen 
dan Pengusaha Taiwan  
mengunjungi kantor maje

lis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, 
Jakarta, Selasa (08/08). Keda
tangan mereka bertujuan untuk 
mengetahui lebih lanjut mengenai 
proses sertifikasi halal di MUI. 
Mereka juga ingin mendapatkan 
sertifikasi halal dari MUI.

Salah satu anggota parlemen 
Taiwan yang hadir, Yu Wanju, 
mengatakan ada kendala ketika 
ingin memasarkan produk halal di 
Indonesia. Meskipun sebelumnya 
mereka telah mendapatkan ser
tifikasi halal dari Taiwan, namun 
sertifikasi itu tidak berlaku di In
donesia karena perbedaan kedua
nya. Untuk itu, anggota DPR Tai
wan tersebut meminta keterangan 
lanjutan terkait sertifikasi halal di 
Indonesia.

“Kami ingin punya sertifikat 
halal yang berlaku untuk seluruh 
wilayah Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang 
Hubungan Luar Negeri MUI, 
KH. Muhyiddin Junaidi yang me
nyambut kedatangan rombongan 
tersebut menerangkan, MUI ter
buka kepada siapa saja yang ingin  
mendapatkan sertifikasi halal. Ter
lebih LPPOM sebagai lembaga  
MUI memang bertugas untuk 
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melakukan itu.
“Siapa saja yang ingin menda

patkan halal label kita welcome, 
walaupun perusahaanperusaha
an non Muslim selama mereka 
mengikuti prosedur standar kami,” 
ucapnya.

Kiai Muhyiddin juga mengata
kan bahwa kedatangan Parlemen 
Taiwan tersebut sekadar ingin 
mengetahui prosedur penetapan 
sertifikasi halal di MUI.

“Hanya bertanya SOPnya 
kayak  gimana. Karena di Tai
wan ada 300 ribu orang Indone
sia bekerja. Di Taiwan juga ada 
masyarakat Taiwan asli yang Mus
lim,” pungkasnya. g 

MUI-KPI Tertibkan 
Ceramah  TV

K etua Komisi Dakwah Maje
lis Ulama Indonesia (MUI), 
KH Cholil Nafis, menjelas

kan pedoman tentang pedoman 
berdakwah di televisi bersama 
dengan Komisi Penyiaran Indo
nesia (KPI).

Menurut Cholil bahwa tele
visi adalah frekuensi terbatas yang 
merupakan hak publik. Oleh se
bab itu perlu distandarisasi seperti 
dilansir BBC.

“Yang mengisi di TV itu mini
mal sudah pernah mengikuti 
pelatihan atau pernah mengikuti 
standarisasi agar bisa tampil di 
televisi, karena frekuensi ini mi
lik publik dan terbatas. Kita mesti 
memfasilitasi publik agar menda
patkan haknya terhadap frekuensi 
yang terbatas itu,” katanya seperti 
yang dilansir BBC (8/8/17).

Kriteria tersebut akan berpedo

man pada Pedoman Dakwah yang 
salah satunya menyebutkan ses
eorang yang menyampaikan dak
wah secara umum bukan hanya di 
televisi harus memiliki wawasan 
yang luas.

“Misalnya bicara tentang kh
ilafiah harus dari berbagai pan
dangan, jadi orang yang menden
gar bisa memilik, tidak boleh juga 
mencaci pilihan seseorang,” tam
bah Kiai Cholil.

MUI, menurut cholil, hanya 
memperhatikan masalah konten 
sementara KPI berwenang mem
berikan tindakan pada lembaga 
penyiaran.

“KPI bisa mencabut menegur, 
dan melakukan tindakan terhadap 
pengelola. Sedangkan MUI dapat 
mensupport dari sisi konten dan 
memberikan pembinaan terhadap 
pengisi di televisi itu.”

Komisioner KPI Pusat, Dewi 
Setyarini, mengatakan pedoman 
itu akan mengatur agar materi ce
ramah di televisi tidak menimbul
kan kontroversi.

“Kita punya wacana ke depan 
untuk menertibkan hal ini (kontro

versi) dengan menggandeng MUI 
dan Kemenag terutama tentang 
substansi dari dakwah itu sendiri. 
Kalau KPI sendirian tidak sesuai 
dengan tafsir yang benar dan akan 
jadi resisten. Indonesia kan sangat 
plural, bisa jadi satu tafsir bisa ber
beda dari kelompok masyarakat. 
Kita tak ingin melakukan teguran 
atau penghentian sementara, nanti 
malah muncul reaksi lagi dari 
masyarakat,” kata Dewi.

Menanggapi kontroversi yang 
timbul dari beberapa ceramah 
agama, Kiai Cholil, menjelaskan 
perlunya standarisasi para pence
ramah yang dapat memberikan 
materi di tingkat lokal, nasional, 
dan international.

Da`i pada tingkat lokal, menu
rut Kiai Cholil, cukup dengan ba
caannya yang fasih, aqidah yang 
lurus, dan mengerti kondisi pada 
masyarakat tertentu.

“Pada tingkat nasional, para da`i 
sudah dituntut untuk mengerti 
paradigma yang lebih luas, hubun
gan agama dengan negara, sosial, 
ekonomi, dan bijak mengetahui 
perbedaan faham dalam kea

Varia MUI
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gamaan kita. Sedangkan da`i in
ternational diharapkan menguasai 
bahasa inggris dan pengetahuan 
Global,” tambah dosen ekonomi 
Islam UIN Jakarta ini. g (Ichwan)

Wakil Ketua Komisi 
Infokom Tutup Usia

W akil Ketua Komisi In
formasi dan Komunikasi 
Majelis Ulama Indonesia 

(Infokom MUI), H. Saiful Hadi 
Chalid berpulang ke rahmatullah 
Minggu (15/06), di Jakarta.

“Beliau meninggal pada pukul 
21.30 Minggu malam, sebelumnya 
sempat mengeluhkan sesak nafas, 
di ruang ICu RS Siloam. Dokter 
menyatakan penyebabnta kar
ena serangan jantung, “ ujar GM 
SDN dan Umum LKBN Antara 
Inderahadi Kartakusumah seperti 
diberitakan antaranews.com

 Sebelumnya, Saiful Hadi me
rupakan Direktur Utama Perum 
LKBN ANTARA masa jabatan 

10 oktober 2012 sampai 22 Ja nuari 
2016. Ia juga merupakan putra  
mantan Ketua Umum PBNU 
19561984, sekaligus mntan Ang
gota Dewan Pertimbangan MUI, 
KH Idham Chalid.

Jenazah disemayamkan di pe
makaman keluarga KH Idham 
Chalid di Cisarua Bogor pada 
Senin (16/04), dan diberangkat
kan dari rumah duka di Cipete, 
Jakarta Selatan, pukul 14.00 
WIB. Semoga almarhum husnul 
 khotimah. g 

(Azhar)

Pengurus MUI Pusat mengucapkan bela sungkawa
sedalam-dalamnya atas wafatnya
Wakil Ketua Infokom MUI Pusat:

Drs. H. Saiful Hadi Idham Chalid
Semoga Allah menerima amal ibadah dan pengabdiannya 

selama ini.   
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Fatwa Vaksin MR

K omisi Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) meng
ada kan audiensi dengan 

masyarakat terkait Imunisasi 
menggunakan vaksin measles ru
bella (MR) yang selama ini gaduh 
di masyarakat Kamis (12/10) di 
Gedung MUI, Jakarta Pusat.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, 
KH. Asrorun Niam Sholeh men
gatakan, MUI telah menerbitkan 
Fatwa Nomor empat tahun 2016 
yang menegaskan bahwa proses 
imunisasi diperbolehkan.

“MUI sudah mengeluarkan 
fatwa tentang imunisasi, fatwa no 
4 tahun 2016, yang membolehkan 
proses imunisasi, ” ujarnya.

Namun, yang perlu digarib
awahi, kebolehan itu dengan syarat 
menggunakan produk vaksin yang 
halal.

“Kebolehannya disyaratkan 
dengan menggunakan vaksin yang 
halal, ” ucapnya.

Kalaupun tidak halal, vaksin 
tersebut tetap bisa diperbolehkan 
bila kondisinya sudah sangat men
desak seperti timbulnya kondisi 
bahaya maupun ketiadaan vaksin 
halal.

“Penggunaan vaksin berbahan 
haram atau najis tidak diperboleh
kan kecuali dalam kondsi darudat, 
belum ada vaksin lain yang suci, ” 
tegasnya.

Sayangnya, pemerintah beru
langkali menggunakan alasan 
darurat ini sebagai kebolehan 
penggunaan vaksin, bukan dengan 
memberikan jaminan kehalalan 
vaksin dari awal. Sehingga kerap 
terjadi penolakan di masyarakat 
karena vaksin yang tidak halal.

“Khusus terkait vaksin MR, 
sampai detik ini belum ada pen
gajuan sertifikasi secara formal ke 
MUI, ” ujarnya.

“Banyak orang tua yang tidak 
mau anaknya divaksin (MR) den
gan alasan tidak sesuai agama (ha
lal), ” katanya.

Agar tidak terjadi kegaduhan 
serupa, Kiai Niam meminta pe
merintah menyediakan vaksin ha
lal untuk kepentingan imunisasi di 
masyarakat.

“Pemerintah wajib menjamin 
ketersediaan vaksin halal un
tuk kepentingan imunisasi bagi 
masyarakat, ” pungkasnya. g

MUI Berdayakan 
Petani Jatim

M ajelis Ulama Indonesia 
(MUI) bersama Perhu
tani, Medco, dan Garuda 

Food bersinergi memberdayakan 
petani jagung dan kacang di Jawa 
Timur. Pondok Pesantren dan 
pemangku kepentingan berbasis 

ormas Islam juga akan terlibat di 
dalamnya.

Kami menggandeng Perhutani, 
Medco dan Garuda Food untuk 
memberdayakan petani jagung 
dan kacang, ” ucap Ketua Komisi 
Pemberdayaan Ekonomi Umat 
(KPEU) MUI, Azrul Tanjung, 
Sabtu (14/07) di Jakarta seperti 
dimuat Antaranews.com.

Azrul melanjutkan, program ini 
merupakan tindak lanjut Kongres 
Ekonomi Umat MUI yang ber
langsung 2224 April 2017 lalu.

“Hal ini merupakan tindak 
lanjut dari Kongres Ekonomi 
Umat Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) pada 22 sd 24 April 2017, 
” katanya. 

Rencananya, tutur Azrul, pena
naman perdana jagung akan ber
langsung bersama Ketua Umum 
MUI, KH Ma’ruf Amin dan 
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) 
Teten Masduki.

“Untuk jagung akan dilakukan 
tanam perdana bersama Ketua 
Umum MUI, KH Maruf Amin 
dan Kepala Staf Kepresidenan 
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(KSP) Teten Masduki pada tang
gal 31 oktober ini di Bojonegoro, “  
tambahnya.

Di lain pihak, Direktur Perhu
tani Jawa Timur, Sangudi, men
gaku telah menyiapkan lahan 
175.000 untuk digarap bersama 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH) dengan tujuan swasem
bada pangan khususnya jagung 
dan kacang.

“Kami meenyiapkan lahan ku
rang lebih 175.000 hektare untuk 
dikelola karena pemerintah me
nargetkan swasembada pangan  
khususnya jagung, kedelai dan 
kacang tahun 2019,” ungkapnya. 

Sangudi menekankan, setelah 
kerjasama harus ada program pen
dampingan. Para petani, menurut 
Sangudi, hanya tahu menanam. 
Lahan akan disediakan perhutani, 
sementara bibit dan pupuk dari 
subsidi pemerintah.

“Pendampingan sangat pen ting 
dilakukan selain bantuanban
tuan lainnya kepada masyarakat, 
jika ingin  berhasil maksimal,” 
tegasnya.  g 

(Sumber: Antaranews.com)

Tingkatkan Mutu, 
MUI Luncurkan ISO 
9001:2015

M ajelis Ulama Indonesia 
(MUI) meluncurkan pe
nerapan ISO 9001:2015 

sebagai bentuk komitmen MUI 
untuk terus berkembang menjadi 
lebih baik seiring perkembangan 
zaman.

“Apa yang dilakukan MUI ada
lah bagian dari MUI untuk mem

perbaiki kinerja dari waktu ke 
waktu,” kata Ketua Umum MUI 
KH Ma’ruf Amin saat memberi
kan sambutan di Gedung MUI 
Pusat, Jakarta, Selasa (10/10).

Sebagai organisasi yang di da
lamnya terdapat sekitar 60 ormas 
Islam, Kiai Ma’ruf berharap apa 
yang dilakukan MUI bisa dicon
toh ormasormas di dalamnya. Se
hingga ormasormas Islam yang 
ada di Indonesia bisa semakin baik 
di masa mendatang.

“Langkah yang dilakukan 
oleh MUI akan diikuti juga oleh 
ormasormas lain, oleh juga tentu 
lemabaga keislaman yang lain,” 
tambah Kiai Ma’ruf.

Pada kesempatan yang sama, 
Ketua Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas) Prof Bambang Sudibyo 
memuji langkah yang diambil 
MUI. Menurutnya, langkah MUI 
untuk mendapatkan sertifikasi 
ISO 9001:2015 ini jauh lebih su
lit daripada ISO lama yakni ISO 
9001:2008.

“MUI tidak lama lagi akan 
memperoleh sertifikasi ISO 
9001:2015 yang jauh lebih sulit 
dibandingkan ISO yang lama,” 
puji Bambang.

Sementara itu, Rofiqul Umam 
Ahmad yang mengurus program 

ini sejak awal menjabarkan asal 
mula program ini dilaksanakan.

“Gagasan ini bermula dari 
pembicaraan ketua Baznas pak 
Bambang dan Sekjen MUI An
war Abbas untuk meningkatkan 
kualitas lembaga organisasi Islam, 
” katanya.

Rofiq berharap, adanya ISO 
9001: 2015 mampu membuat 
MUI menjadi organisasi yang 
modern, transparan, dan semakin 
reponsif.

“Melalui ISO, MUI akan 
menjadi organisasi yang modern, 
transparan, dan responsif sehingga 
terwujud adanya good governance, 
” ujarnya. g (Azhar/Din)

Kita Harus 
Memperkuat Bank 
Muamalat

K etua Umum Majelis Ula
ma Indonesia (MUI) KH 
Ma’ruf mengingatkan agar 

masyarakat ikut memperkuat po
sisi Bank Muamalat sebagai Bank 
Syariah Pertama di Indonesia dan 
tidak mudah terprovokasi dengan 
isuisu yang melemahkan.
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“Bank Muamalat sebagai bank 
pertama syariah di Indonesia ha rus 
kita perkuat, karena kita dalam era 
baru ekonomi syariah, ada keingin
an untuk memperkuat keuangan 
syariah di Indonesia,”  ujar Kiai 
Ma’ruf Senin (09/10) seperti dibe
ritakan Sindonews.com.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) 
sendiri, tutur Kiai Ma’ruf, meng
inginkan penguatan ekonomi dan 
keuangan syariah dengan mem
bentuk Komite Nasional Keuang
an Syariah (KNKS) dimana Presi
den Jokowi menjadi ketuanya.

“Keinginan Presiden juga Ja
karta sebagai pusat keuangan sya
riah dunia, makanya bankbank 
ini harus kuat, ” tegas Kiai Ma’ruf.

Sebelumnya, merebak isu pem
belian saham mayoritas Bank 
Muamalat oleh Lippo Group me
lalui Minna Padi Investama Seku
ritas (PADI). Padahal, ucap Kiai 
Ma’ruf, pemilik Minna Padi adalah 
pengusaha yang tidak terkait Lip
po Group. Pengusaha itu bernama 
Setiawan Ichlas dan berasal dari 

Palembang, Sumatera Selatan.
Minna Padi sendiri kini men

guasai 51% saham Bank Mua
malat. Hal tersebut berdampak 
pada perubahan kepemilikan 
Bank Muamalat yang sebelum
nya mayo ritas dikuasai pihak as
ing menjadi kembali milik orang 
Indonesia.

“Bank Muamalat sebagai bank 
pertama syariah tentu harus kita 
kawal. Proses yang terjadi saat ini 
sudah tepat, saham yang tadinya 
terbesar dari luar negeri akan 
berubah saham dalam negeri, ini 
yang kita diharapkan semua pihak 
dan menjadi kebanggaan Indone
sia,” tambah Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’ruf mengimbau supaya 
umat merespon investasi ini den
gan cerdas dan positif, sehingga 
bisa menguatkan posisi Bank 
Muamalat, bukan malah termakan 
isuisu yang melemahkan.

“Umat harus menangkap ini 
secara positif jangan terprovokasi 
oleh isuisu yang bisa melemah
kan umat harus cerdas,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum 
Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
KH. Ma’ruf Amin bersyukur den
gan rencana Setiawan Ichlas men
galokasikan 2,5% saham PT Bank 
Muamalat Indonesia Tbk kepada 
MUI sebagai pendiri.

“Alhamdulillah dapat 2,5% 
saham Muamalat,&quot; ucap 
Kiai Ma’ruf kepada Kontan.co.id, 
Ming gu (15/10).

Kiai Ma’ruf menuturkan jika 
sebelumsebelumnya MUI rutin 
mendapatkan dividen dari Bank 
Muamalat. Namun dividen itu ter
henti ketika investor dari kawasan 
timur tengah menjadi pemegang 
saham mayoritas Bank Muamalat.

Rencana Setiawan tersebut 
akan terwujud bila aksi pembelian 
PT Minna Padi Investama Seku
ritas Tbk (PADI) terhadap rights 
issue Bank Muamalat senilai Rp 
4,5 triliun berjalan lancar.

Setiawan sebelumnya sudah 
mengatakan hal tersebut saat 
ditemui KONTAN, Kamis (12/10) 
di kawasan SCBD, Jakarta Pusat. 
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Ia mengatakan akan memberi
kan 2,5% saham Bank Muamalat 
kepada MUI dan 11,5% kepada 
Ikatan Cendekiawan Muslim In
donesia (ICMI), karena dua lem
baga tersebut adalah pencetus 
kelahiran Bank Muamalat.

Hadirnya Minna Padi seba
gai pemegang saham utama Bank 
Muamalat, dinilai Kiai Ma’ruf se
bagai bentuk kepedulian Setiawan 
terhadap bank syariah pertama di

Indonesia ini. Sementara ren
cana pemberian 2,5% saham Bank 
Muamalat kepada MUI diyakini 
sebagai kepedulian terhadap seja
rah terbentuknya Bank Muamalat 
di Indonesia. Mengingat pada 1 
November 1991, Bank Muamalat 
berdiri atas inisiasi sejumlah tokoh 
dari MUI dan ICMI.

Kiai Ma’ruf berharap, suntikan 
dana dari Minna Padi tersebut 
mampu meningkatkan peran Bank 
Muamalat dalam kemajuan ekono
mi syariah di masa men datang. 
“Saya berharap Bank Muamalat 
mampu berperan lebih dalam rang
ka pengembangan ekonomi syariah 
ke depan,” kata Kiai Ma’ruf. g 

(Sumber: Sindonews.com  dan 
Kontan.co.id)

Ketua Komisi 
Dakwah Zikir 
Berjamaah

K etua Komisi Dakwah Maje
lis Ulama Indonesia (MUI) 
KH Cholil Nafis mengata

kan bertemunya ulama dan kepoli
sian sama dengan pertemuan amar 
ma’ruf nahi munkar. Kiai Cholil 
menggambarkan ulama sebagai 

penyeru kebajikan (amar ma’ruf ) 
dan polisi sebagai penghalang ke
munkaran (nahi munkar).

“Silaturrahim antara ulama 
dengan kepolisian adalah ber
temunya penyeru kebajikan (amar 
ma’ruf ) dengan penghalang ke
munkaran (nahi mungkar). Sebab 
tugas ulama adalah menjelaskan 
dan penyeru kebaikan sedangkan 
Polisi adalah penghalang terhadap 
kemaksiatan, ” katanya melalui ket
erangan tertulis pasca menghadiri 
dzikir bersama ulama dan habaib 
seDKI Jakarta Selasa (17/10) di 
Mapolda Metro Jaya.

Bertemunya dua unsur itu, lan
jut Kiai Cholil, menjadikan Indo
nesia aman, damai, sentosa dalam 
ridho Allah SWT.

“Apabila penyeru makruf dan 
petugas nahi munkar bertemu, 
maka Republik Indonesia ini akan 
menjadi Republik yang aman, da
mai dan sentosa dalam Ridhai Al
lah,” katanya.

Namun Kiai Cholil tetap meng

ingatkan bahwa untuk menyudahi 
permasalahan bangsa, zikir bisa 
menjadi solusi. Karena melalui 
zikir, manusia bisa mendapatkan 
ketenangan dan ketentraman.

“Zikir berjemaah dapat menjadi 
sarana untuk menyatukan asa dan 
rasa bahwa masalah kebangsaan 
harus senantiasa mengingat Allah 
SWT. Sebab zikir adalah sarana 
untuk menciptakan ketenangan 
dan ketentraman, ” ujarnya.

“Kita semua harus mendoa
kan negeri ini agar tetap utuh dan 
bersatu dalam bingkai Negara Ke
satuan Republik Indonesia, ” tam
bahnya.

Kiai Cholil berharap agar se
mua pihak terus memikirkan 
kemajuan bangsa serta meletak
kannya di atas kepentingan golon
gan maupun perorangan.

“Berharap semua berfikir un
tuk kemajuan bangsa. meletakkan 
kepentingan negara melebihi dari 
kepentingan kelompok apalagi 
perorangan, ” tegasnya. g
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