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Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I) 
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Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Fatwa MUI tentang HKI, HKI sebagai 

Ma>l/Harta, Tata Cara Kewarisan Islam berupa HKI. 
 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapnkan Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) sebagai harta/ma>l dalam fatwa NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang 
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Untuk itu peneliti berkeinginan 
menelitinya dengan merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Fatwa MUI tentang HKI Sebagai Harta/Hak 
Milik? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap HKI Sebagai Harta 
Warisan?.  

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan atau biasa disebut 
dengan studi pustaka (library research). Dengan sumber yang diambil dari bahan-
bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama, Dasar 
hukum yang digunakan MUI dalam fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 
tentang HKI sebagai harta kekayaan kurang tepat. Karena dalam fatwa itu ayat yang 
digunakan MUI mejalaskan tentang riba dan perbuatan curang dengan mengurangi 
timbangan/neraca. Padahal pembajakan hak kekayaan intelektual artinya mengambil 
hak yang bukan miliknya dengan kata lain masuk kedalam perbuatan pencurian. 
Oleh karenanya, lebih tepat jika ayat-ayat yang digunakan adalah ayat tentang 
larangan pencurian/syariqoh seperti dalam surat al-Maaidah ayat 38-40. Selain dari 
pada itu dalam Fatwa tersebut tidak dilengkapi dengan pendapat Mufassiri<n. Akan 
tetapi didalam fatwa MUI tersebut telah mengakomodir HKI sebagai harta/maal 
sehingga sudah menjadi keniscayaan bagi pemiliknya untuk mendaftarkan, dan 
memperoleh perlindungan atas karyanya dan hak-haknya. Kedua, Ketentuan hukum 
dalam fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan 
Intelektual sebagai harta warisan atau tirkah adalah tepat.  Karena tirkah tidak 
hanya berupa benda berwujud tapi juga hak-hak yang bernilai harta. Dimana dalam 
tinjauan hukum Islam hak tersebut termasuk perluasan dari definisi ma>l/harta atau 
sebagai barang berharga (ۿ ۴)  yang menurut sifat bendanya tidak nampak. HKI 
yang dimaksud adalah hak ekonomis bukan hak eklusif. 

.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kemuliaan seseorang dalam tatanan sosial masyarakat secara sederhana 

dapat dibedakan menjadi dua: Pertama, dia mulia karena ilmu yang dimilikinya 

sehingga banyak umat merujuk kepadanya. Kedua, mulia karena harta yang 

dimilikinya yang dapat digunakan untuk kepentingan ibadah maupun terhadap 

kepentingan masyarakat umum. Seperti berzakat, berqurban dan membantu fakir 

miskin maupun anak yatim.  

Berjihad dengan harta telah dijelaskan secara ekplisit dalam al Qur’an : 

 ۹ ۴  ۴ ف  ۫۸ ۴ ج۵  ۴ ۾۸۵ ڰ   ۴ ۵۸ه   ڰ آ ۴ ۭ ۴ ۵ ۮ
 ۵ ڰ ۴  ۳ ۴ۼ )ه ۴ ۴ :15) 

 ‚Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 
mereka berjihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah. Mereka itulah 
orang-orang yang benar‛. (QS: Al-H{ujurat: 15).1 

Sebagaimana tergambar dalam hadist Rasullallah SAW : 

ج ۴۾۵  ۿ  ۵  ه ص ه   ا  ۴ا ف ۴ ۹ ه ۸    ۵
۵   ۵ ۻ ف  ۸ ج ۴۾۵ ه ۴ ۿ ف ۴   ۵ا ف    2 ه 

 
Abdullah bin mas’ud ra berkata, Rasullallah SAW bersabda: ‚Tidak boleh iri 

hati kecuali dalam dua macam; seorang yang diberi oleh Allah harta, kemudian 
dipergunakannya untuk yang hak dan kedua orang yang diberi Allah hikmah 

                                                           
1
 DEPAG RI, Al –Qur’an Al Karim Dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 142. 

2 Zainuddin Hamidy, Shahih Bukha>ri-Muslim (Jakarta: Bumi Restu, 1992), 47. 
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(ilmu yang hak), kemudian dipergunakannya (untuk yang hak) serta diajarkan.‛ 
(HR.Bukhar>i-Muslim). 

 

Berdasarkan dalil diatas, maka pada intinya umat muslim dituntut untuk 

berharta dengan cara memperoleh dan membelanjakannya sesuai dengan 

ketentuaan syari’at Islam. 

Dengan begitu, bagi muslim harta bukan hanya diperlukan selama di 

dunia tapi harta juga merupakan sarana yang diperlukan untuk mempersiapkan 

bekal bagi kehidupan akhirat. Al-Qur’an berkali-kali menyerukan agar orang 

beriman membelanjakan sebagian hartanya di ‚jalan‛ Allah dan agar orang 

beriman berjuang dengan hartanya.3 Oleh karenanya, Islam menganjurkan 

berniaga dengan asas kerelaan dan bukan atas dasar memakan harta maupun hak 

orang lain secara dhalim.  

Seperti tergambar dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ : 29. 

۵ ڱ ۫ٓ ڰ      ۶ ۡ ۸  ۡ   ۴ ٓ ۡ۫ ۴ ا ۾ ۴     ۹ ۡ ا    ۚۡ ڲ  ۴ ۺ  ۾ ٓ   ۾ ۾   ۮاڰ
ڰ  ۡۚ ۮ   ۴ ٓ ۿ ۡ ۵  هڰ ۾  ۡ ۸ ۵  ٩     

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.4 

Begitu juga hadith Nabi SAW yang berkaitan dengan harta; 

ۺ  ۸۴  , ۵ ۹ ص ه      ۿ  ۾ : " ۴ ۵ا ف  ۾ 
۵ " ا فۯ

                                                           

3 Ghufron A. Ma’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 10. 
4 DEPAG RI, Al –Qur’an Al Karim Dan Terjemahannya, 153. 
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  Bersumber dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda: ‚Barang 
siapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya; dan barang siapa yang 
meninggalkan keluarga (miskin), maka menjadi tanggunganku‛ (HR. Muslim).5 

 

Dalam hukum Islam pengertian harta terjadi perselisihan pendapat, 

seperti pendapat dari kalangan fuqaha H}anifah menyebutkan bahwa menyaratkan 

batasan harta pada term iddikha>r (‚dapat disimpan‛) yang mengisyaratkan 

pengecualian aspek manfaat. Menurut pandangan mereka ‚manfaat‛ tidak 

termasuk bagian dari konsep harta, melainkan masuk dalam konsep milkiyah. 

Adapun konsep harta yang berkembang dikalangan jumhur fuqaha 

mazhab Maliki>yah, Syafi’iah dan H{anabilah adalah  

 ۴  ۹  ۵6  ۴ ۴ ۹  ف ۴

 ‚Sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserah 
terimakan dan orang lain terhalang mempergunakannya‛. 

 

Pengertian di atas mengisyaratkan pandangan mereka bahwa harta tidak 

terbatas pada materi melainkan juga manfaat.7 

Selanjutnya, terlepas dari pengertian harta berupa benda atau juga berbentuk 

manfaat, harta hendakalah dibedakan kepada yang dapat dibagi dan tidak dibagi 

(ma>l qismah dan ma>l ghairu qismah), hal ini penting jika harta tersebut hendak 

                                                           

5 Adib Bisri Mustofa, Shahih Bukha>ri, Jilid 4 (Semarang: CV. Asy-Syfa’, t.th.), 154. 
6 Ibnu ‘A>bidin, al-Bah{ru al-Ro>iq Syarh{ Kanzu al-Daqo>iq Wa Baha>musyihi Munh{atu al-Kho>liq (Da>rul 

al-Kutub al-Kubro>:2010), 277. 

7 Ghufron A. Ma’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, 11 
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dibagi. Seperti halnya dalam pembagian hasil dari serikat dagang (kongsi) 

maupu harta warisan. 

Kemudian, secara sederhana pembagian harta berdasarkan tempatnya 

dibagi menjadi dua: pertama ma>l manqu>l dan ghairu manqu>l. 

Manqu>l ialah : 

۵ ۮ ۴    ۾      ۵  8.ڱ 

 ‚Segala harta yang boleh diangkut (dipindahkan) dan dibawanya dari suatu 
tempat ke tempat yang lain‛. 

 

Hal ini melengkapi nuqud (emas perak) segala harta benda, binatang dan 

lain-lain, ma>l qimyah, maupun mithliyah. 

Ghairu manqu>l : 

۵ ۮ ۴   ۾    ۵.9ا   

 ‚Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari sutu tempat ke 
tempat yang lain‛. 

 

Iqra>r (ma>l gha>iru manqu >l), menurut fuqaha, hanyalah bumi dan kebun, 

baik kosong ataupun ada rumah di atasnya. Rumah dan pohon dalam pandangan 

ulama H{anafiyah dipandang manqu>l. Karenanya tidak berlaku padanya hak 

syuf’ah apabila yang dijual hanya rumah saja atau pepohonan kebun saja.10  

                                                           
8
 Ibnu, Rushdi al-H{afi>d, Bida>yatu al-Mujtahid Wa Niha>yatul Muqtas{id, (Bairut: Da>ru Ibnu ‘As{o> s{h, 

2005), 254 
9 Ibid,. 
10 Teungku Hasbi Ash Syidqie, Pengantar Fiqh Muamalah,168. 
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Ulama mazhab Maliki memandang pohon dan bangunan sebagai benda 

tetap sebab menurut pandangan Imam Maliki, yang disebut benda bergerak 

adalah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain tanpa mengalami 

perubahan bentuknya. Rumah tidak termasuk benda bergerak sebab apabila 

dipindahkan ke tempat lain akan berubah bentuknya, menjadi puing-puing. 

Demikian pula pohon besar, apabila dipindahkan ke tempat lain, ia akan 

berbentuk potongan-potongan kayu.11  

Dalam hukum Islam konsep harta warisan ialah segala yang ditinggalkan 

oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam 

pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. 

Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh mayit atau dalam arti 

apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiaanya; sedangkan harta warisan 

ialah harta peninggalan yang secara hukum syara’ berhak diterima oleh ahli 

warisnya. 

Menurut kalangan Ulama H}anafi harta warisan adalah apa yang 

ditinggalkan oleh pewaris, dan terlepas dari segala macam hak orang lain 

didalamnya. Sedangkan ulama fikih lainnya mengemukakan rumusan yang 

berbeda dengan rumusan diatas, bagi mereka warisan itu ialah segala apa yang 

ditnggalkan pada waktu meninggalnya, baik dalam bentuk harta atau hak-hak.12 

                                                           

11 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogykarta : UII Press, 
2000), 43. 

12 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakrta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 207. 
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Pendapat Ulama H{anafi tersebut juga sejalan dengan pengertian harta 

warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun pendapat ulama’ lainnya diatas 

tidak dimasukkan ke dalam pengertian harta warisan tetapi masuk ke dalam 

pengertian harta peninggalan. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta warisan 

adalah harta bawaan ditambah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan 

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya jenazah (tahyiz), pembayaran 

utang dan pemberian untuk kerabat. Kemudian, disebutkan juga pengertian harta 

peninggalanya itu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta 

benda miliknya maupun hak-haknya.13 

Dalam konsep kewawrisan Islam terdapat beberapa asas yang perlu 

diperhatikan, salah satunya adalah asas kewarisan secara individual, ketentuan 

asas tersebut menjelaskan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki 

secara perorangan (individu). Masing–masing ahli waris menerima bagiannya 

secara tersendiri tanpa terkait dengan ahli waris lain.14 Dengan demikian, harta 

benda maupun hak-hak yang dikehendaki oleh sistem kewarisan Islam adalah 

harta benda yang dapat dibagi (ma>l qismah) untuk dapat dimiliki oleh setiap ahli 

waris. 

Perintah tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dan hadith Nabi 

Muhammad SAW: 
                                                           

13 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995), 
155. 

14 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 21. 
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ج۵  ڲ ۷ڲ ۵ ۾    ڰ ۴ ڲ  ۡ     ۸ ۡ ۵ ۾  ۡٱ ڰ ڲ  ۷   ٓ۵ ڲ   ۴  ۡ     ۸ ۡ ۵  ۡٱ ڰ  
۷  ۚ  ۡ   ۡ ۵ ڰ  ۡ ڰ  ۴ ٧  

‚Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang 
telah ditetapkan‛(QS. An-Nisa:7).15 

Sabda Rasullallah SAW : 

۹ڰ۵  ڰ :۵ .  ۸۴  ڰ ه   ۵ ۸ : ۵  ه ص ۵ ف ۴ئ ۸۫ ۴ ۴  
ج    .ف ٱ 

 Bersumber dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasullah SAW bersabda : ‚Berikanlah 
bagian pasti itu kepada ahli warisnya. Adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang 
paling dekat nasabnya (dengan yang mati)‛. (HR. Muslim).16 

 

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI merupakan terjemahan 

dari intetellectual property right. Dari sisi ekonomi diartikan aset. Aset ini 

berupa aset tidak berwujud (intangable assets). Dengan memahami HKI sebagai 

aset tidak berwujud, maka HKI diperlakukan sama dengan aset lainnya, seperti 

aset berwujud (tangiable asset).17 Dengan demikian, pengertian tersebut 

menekankan bahwa HKI adalah bagian dari harta benda yang sifatnya tidak 

terwujud. 

Di Indonesia HKI telah diakui dan dilindungi oleh hukum  (undang-

undang) yang dalam perjalannya telah mengalami beberapa kali perubahan 

sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dengan berbagai Konvensi 

                                                           

15 DEPAG RI, Al –Qur’an Al Karim Dan Terjemahannya, 112. 
16 Adib Bisri Mustofa, Shahih Bukha>ri Jilid 4 , 145. 
17 Aunur Rohim Faqih, HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 6. 
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Internasional, diataranya perjanjian TRIP’S, UU HKI terkini dari ketiga cabang 

utama tersebut adalah Hak Cipta tahun 2002 (UU NO, 10 Tahun 2002), UU 

Paten tahun 2001 (UU No, 14 Tahun 2001) dan UU Merek tahun 2001 (UU No 

15 Tahun 2001). Untuk melengkapi keberadaan UU HKI, Pemerintah telah 

membuat 4 UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan  Varietas Tanaman tahun 

2000 (UU No, 29 Tahun 2000), UU Rahasia Dagang Tahun 2000 (UU No, 30 

Tahun 2000), UU Desain Industri tahun 2000 (UU No, 31 Tahun 2000), dan UU 

Desain Tata Letak Terpadu Tahun 2000 (UU No 32 Tahun 2000).18 

Kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran 

keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, 

sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan 

dikalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam 

egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu, 

kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi 

kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam  rangka mewujudkan 

silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat 

Islam.19 

Terkatit dengan HKI tersebut MUI telah mengeluarkan fatwa yang 

tertuang dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

                                                           

18 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global (Yogyakrta: Graha Ilmu, 2010), 
7. 

19 Anur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani., HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI, 
35. 
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NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan 

Intelektual dengan ketentuan hukum sebagai berikut: 

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huqu>q m>aliyyah (hak 
kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (ma’shum) sebagai ma>l 
(kekayaan). 

2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud 
angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

3. HKI dapat dijadikan obyek akad (ma’qu>d ‘alaih), baik akad mu’awaddah 
(pertukaran, komersial), maupun akad tabarrua’a>t (non komersial), serta 
dapat diwaqafkan dan diwariskan. 

4. Tiap bentuk pelanggaran HKI, termasuk tidak terbatas pada penggunakan, 
mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, 
mengedarkan, menyerahkan, memalsu, membajak HKI milik orang lain 
secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.20 
 

Secara teoritis MUI mempunyai pedoman bahwa  dasar pengeluaran 

fatwa ialah setelah meneliti secara tuntas dasar-dasar atau argumen-argumen 

dari al-Qur’a>n, hadith, ijma>’ dan Qiya>s, dengan urutan seperti itu. Di dalam 

kenyataan prosedur itu tidak diikuti secara konsisten. Ada fatwa yang langsung 

saja melihat hadis tanpa meninjau argumen al-Qur’a>n terlebih dahulu, ada pula 

yang langsung saja mengutip teks sesuatu kitab fiqih tanpa melihat tiga sumber 

sebelumnya, bahkan ada pula fatwa yang tidak memberikan argumen sama sekali 

dan langusng saja kepada pernyataan fatwa itu sendiri.21  

                                                           

20 Ma’ruf Amin, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta: Penerbit Airlangga, 
2011), 477. 

21 Atho Mudzar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberisasi (Yogyakarta: Titian Ilahi 
Press, 1998), 134. 



11 

 

Dengan demikian, ketentuan dasar hukum terhadap HKI sebagai harta 

kekayaan atau hak milik dalam fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 

perlu dipersoalkan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di lain 

sisi, jika dikaitkan dengan kewarisan Islam yang berasaskan individual dan asas 

keadilan, fatwa MUI tersebut hanya menjelaskan tidak ada larangan dalam 

kewarisan berupa HKI namun tidak ada penjalasan tatacara kewarisan berupa 

HKI. Sehingga, perlu ada ketentuan hukum yang menjelaskan agar tidak terjadi 

ketidakadalian dalam setiap pembagiannya. 

Untuk itu, penulis dengan segala kemampuan yang ada berniat untuk 

membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: ‚Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Fatwa MUI Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta 

Warisan‛. 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis perlu menegaskan beberapa istilah 

yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini sendiri untuk menghindari adanya 

kekaburan makna dan perbedaan maksud dari istilah-istilah dalam penulisan 

skripsi. Diantaranya adalah : 

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nash al-Qur’a>n dan Hadith 

serta bersumber pada pendapat para Ulama yang termuat pada Kitab-kitab 

fiqh baik klasik maupun kontemporer.22 

                                                           

22 Jurusan Syari’ah, Pedoaman Penulisan Skripsi, (STAIN Ponorogo,2013), 4. 
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2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan resmi dari Intellectual 

Property Rights. Berdasarkan subtasinya, HKI erat dengan benda tak 

berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan 

karsa manusia.23 HKI adalah suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak 

yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah fikir manusia 

bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan 

moral.24 

3. Fatwa adalah petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan 

dengan hukum. Dalam usul fikih, berarti pendapat yang dikemukakan 

seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa 

dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang memberi fatwa 

dalam istilah fikih dan usul fikih disebut mufti, sedangkan pihak yang 

meminta fatwa sebut al-mustaffi.25 

4. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah yang menghimpun dan 

mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang tidak berisfat 

operasional tetapi koordinatif. Salah satu fungsinya adalah memberi fatwa 

dan nasehat mengenai masalah agama dan kemasyarakatn kepada pemerintah 

dan umat Islam umumya, sebagai amar makruf nahi mungkar.26 

 

                                                           

23 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, 5. 
24 Ainur Rohim, Dkk., HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI, 6. 
25 Ensklopedia Hukum Islam II, (Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996), 327. 
26 Ensklopedia  Islam  III  (Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2001), 123. 
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C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Fatwa MUI 

tentang Hak Kekayaan Inteletual Sebagai Harta/Hak Milik? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kekayaan Inteletual 

Sebagai Harta Warisan ? 

 

D. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Dasar Hukum MUI terhadap penetapan Hak Kekayaan 

Intelektual Sebagai Harta Kekayaan Dalam Fatwa MUI 

NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005  

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum  Islam Terhadap Hak Kekayaan 

Inteletual  sebagai objek Kewarisan 

E. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian skripsi ini, penulis berharap semoga studi ini dapat 

bermanfaat. Di antaranya adalah untuk  
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1. Manfaat teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya 

yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah. 

b. Dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran hukum Islam terutama 

hukum keluarga tentang tata cara pembagian harta waris berupa HKI. 

2. Manfaat praktis 

a. Diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangaan dalam bidang 

keilmuaan, dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Diharapkan kepada umat Islam supaya lebih giat dalam berakreatifitas 

dalam bidang HKI sebagai upaya kesejahteraan sekaligus sebagai bentuk 

persaingan HKI yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagi pemilik 

hak agar supaya lebih menyadari bahwa HKI merupakan harta kekayaan 

yang dapat diwariskan. 

G. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

kepustakaan yang sering disebut dengan studi pustaka (library research27), 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber 

                                                           

27 Penelitian kepustakaan adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti atau 
memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan. Dudung Abdurrahman, Pengantar 
Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7. 
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kepustakaan.28 Dan semua sumber diambil dari bahan-bahan tertulis yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Islam 

(fiqh) dengan menggali ketentuan hukum yang yang bersumber dari al-

Qur’a>n maupun hadith sekaligus pendapat para ulama fiqh yang terdapat 

pada kitab-kitab baik klasik maupun kontemporer.  

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu pendekatan 

lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang 

diperoleh dari pakar-pakar ilmu fiqh muamalah maupun ulama fiqh keluarga 

(ahwa>l as syakhs{iyah) tentang konsep memperoleh harta kekayan. 

3. Sifat penelitian 

Penulisan ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu usaha untuk 

menyusun dan mengumpulkan data kemudian diusahakan adanya analisa dan 

interprestasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut. 

 

 

                                                           

28 Sutrisnohadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3. 
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4. Data penelitian 

Dalam penulisan ini, literature atau data yang akan diteliti meliputi 

dasar hukum Fatwa MUI terhadap HKI sebagai harta kekayaan dan Konsep 

Kewarisan berupa HKI. 

a. Sumber Data Primer29 yaitu sumber utama/pokok yang digunakan 

penulisan skripsi ini, yaitu :  

1. Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari tahun 1978-

2011. 

2. Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, & Shabhi Mahmashani, 

‚HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI‛, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 

b. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang menjelaskan 

permasalahan dalam skripsi ini, seperti Al-Qur’an dan terjemahannya 

serta buku-buku yang membahas masalah tersebut diantaranya : 

1) Muhammad Atho Mudzar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara 

Tradisi dan Liberasi, (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1998). 

2) Muhammad Atho Mudzar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, (Jakarta : 

                                                           

29 Data primer yaitu Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 
melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil 
obeservasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Salah satu metodenya yaitu 
metode observasi yang merupaka proses pencatatan pola periliaku subyek (orang), objek (benda ), atau kejadian 
yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Data skunder  
umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan peneliti tertentu.  Seluruh atau sebagian 
aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian. (Etta Mamang Sangadji, dkk., 
Metode Penelitan Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV. Andi Offset.t.th.), 172. 
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Puslitbang Lektur dan Khazanah Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, 2012).  

3) Ma’ruf Amin, Dkk., Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sorotan, 

(Jakarta:Majelis Ulama Indonesia, 2011). 

4) Wahbah az Zuhaili, al Fiqh al Islam wa Adilatuhu, Vol IV, (Bairut: 

Dar al Fikr al Mu’s}ir, 1994). 

5) Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer 

(Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah), (Jakarta: 

Kencana, 2004). 

6) Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, 

Sebuah Kajian Kontemporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 

c. Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan 

artikel-artikel yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam 

skripsi ini. 

5. Pengumpulan Data 

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka maka metode-

metode pengumpulan data yang lebih tepat digunakan adalah pengumpulan 
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data leterer, yaitu penggilan bahan-bahan pustaka yang koheren dengan 

obyek pembahasan yang dimaksud.30 

 

6. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan teknik 

pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu kegiatan memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan 

relevansi antara satu dengan yang lainnya. 

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan 

dalam rangka paparan/penginterprestasian data yang sudah direncanakan 

sebelumnya sesuai dengan sususnan sajian data yang dibutuhkan untuk 

menjawab masing-masing masalah. 

c. Penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan dengan 

menggunakan teori dan dalil-dalil sebagaimana diurai dalam bab II, 

sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan masalah 

yang diteliti. 

 

 

 

                                                           

30 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta : Rekasarsin, 1992), 51. 
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7. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka 

mempermudah pembahasan skripsi penulis menggunakan analisis data 

sebagai berikut: 

a. Metode deduktif,  yaitu metode yang mengambil kesimpulan, atau proses 

berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil 

yang bersifat umum (general) untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan 

yang bersifat khusus yang dapat menguji kebenaran general.31 

b. Metode induktif, yaitu proses berfikir yang diawali dengan 

mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus (dari hasil 

riset) untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum berupa 

generelasasi.32 

 

F. Telaah Pustaka 

Setelah penulis menelaah beberapa literatur yang penulis temukan, 

pembahasan mengenai Fatwa MUI maupun tentang HKI serta system pembagian 

kewarisan dalam bentuk skripsi, maka penulis temukan beberapa karya ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang telah dilakukan oleh beberapa orang diantaranya 

sebagai berikut 

                                                           

 31 Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 297. 
32 Ibid, 
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Reni Puspitasari, dengan skripsinya yang berjudul penelitian ‚Hak 

Kekayaan Intelektual sebagai Objek Harta Wakaf‛ (Perspektif Majelis Ulama 

Indonesia Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa HKI 

dapat digunakan sebagai harta wakaf, karena HKI itu merupakan harta yang 

dimiliki seseorang yang bisa diambil manfaatnya untuk dimanfaatkan. Karena 

sudah memenuhi syarat-syarat objek wakaf yaitu, memungkinkan untuk dijaga, 

di manfaatkan dengan cara tertentu.33 

Skripsi oleh Yeni Ulfiyani yang berjudul ‚Analisis Fatwa MUI Tentang 

Perlingdungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Photo 

Copy Buku Berhak Cipta)‛. Dalam skripsi ini ditemukan bahwa latar belakang 

lahirnya fatwa tersebut karena maraknya masalah pembajakan terhadap hak cipta 

yang meresahkan dan merugikan orang lain. Kemudian, layanan photo copy tidak 

bertentangan dengan fatwa tersebut karena dengan tujuan mempermudah 

penyediaan buku bagi pelajar (tindakan tidak menyembunyikan ilmu). Adapaun 

yang dilarang yaitu photo copy buku berhak cipta dengan tujuan 

dikomersialkan.34 

Roni Ahmada, dengan skiripsinya  yang berjudul ‚Studi Analisis 

Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur Tentang: 

Pencurian Aliran Listrik & Pencemaran Air Sungai di Surabaya.‛ Pada penelitian 

                                                           

33 Renika Eka Puspitasari, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Wakaf, Persepektif Majelis 
Ulama Islam Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN Ponorogo: Ahwal Syahsyah, 2012). 

34 Yeni Ulfiyani, Analisis Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Studi Kasus 
Pelayanan Jasa Photo Copy Buku Berhak Cipta (Skripsi STAIN Walisongo Semarang: Muamalah, 2011). 
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ini MUI Jatim mengistinbatkan hukum sudah sesuai dengan  kriteria 

ditetapkannya keagamaan, yaitu berdasarkan Al-Qur’an, al-Hadith dan Ijtihad. 

Namun, dalam pengambilan dalil-dalilnya MUI Jatim masih terkesan 

memaksakan dalil yang tidak sesuai dengan konteks permasalahan yang ada dan 

cenderung menggunakan qiyas dan maslahat mursalah.35 

Kemudian oleh Nur Fatimah, dengan judul skripsinya ‚Studi Analisis 

Fatwa MUI NO.4 Tahun 2005 tentang Aborsi‛ dalam penelitian tersebut 

ditemukan dalam konsep Aborsi dibolehkan ketetapan ke dua no. 4b adalah 

kehamilan yang diakibatkan tindak pemerkosaan bukan perzinaan, dapat 

dilakukan aborsi jika janin belum berusia 40 hari, (apabila lebih dari 40 hari 

maka keputusan fatwa tidak berlaku) kebolehan terhadap fatwa No. 4 tahunan 

tersebut harus disertai dengan persyaratan: saksi dari pihak keluarga, ulama 

setempat dan dokter yang telah ditunjuk.36 

Skripsi oleh Johan Wahyudi yang berjudul ‚Epistemologi Hukum 

Kewarisan Islam‛ (Kajian Terhadap Buku II Kompilasi Hukum Islam) dalam 

skripsi ini diitemukan bahwa ijtihad hukum dalam KHI menggunakan sumber 

hukum Islam yang berupa nash sebagai sumber hukum Islam primer, dan  juga 

                                                           

35 Rony Ahmada, Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI Jawa Timur tentang: Pencurian Aliran Listrik 
& Pencemaran Air Sungai di Surabaya (Skripsi STAIN Ponorogo: Ahwal Syahsiyah, 2010). 

36 Nur Fatimah, Studi Analisis Fatwa MUI NO. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi (Skripsi STAIN 
Ponorogo: Ahwal Syahsiyah, 2007). 
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memakai sumber hukum selain nash yaitu al-ra’yu dan hukum adat masyarakat 

Indonesia37 

Skripsi oleh Faizah Shaddiq yang berjudul ‚Sistem Waris Adat 

Minangkabau Suamatra Bara Dalam Perspektif Hukum Islam‛(Studi Kasus 

Nagari Palaluar,) dalam skripsi tersbut dijelaskan bahwa, susunan ahli waris 

warisnya untuk harta pusaka tinggi tidak sesuai denagn hukum Islam karena 

sistem kewarisan Islam menganut asas individual dan bilateral, sedangkan di 

Nagari Palular menganut asas matrinieal yaitu ahli waris yang diturun melalui 

jalur Ibu. Sedang dalam pembagian harta pusaka belum sesuai dengan ketentuan 

kewarisan Islam karena lebih mengutamakan wanita ketimabang laki-laki. Hal 

menariknya pembagian harta dibagi menjadi dua. Pertama, harta tinggi yang 

dapat diguanakan untuk kemaslahatan sanak secara turun temurn, sehingga bisa 

diqiyaskan dengan harta wakaf, karena hanya boleh dimanfaatkan tanpa dapat 

dimiliki. Kedua, harta rendah, yang pembagiannya sudah sesuai dengan konsep 

kewarisan Islam. Kemudian, jika ada perselisihan dalam pembagian maka 

diselesaikan secara musyawarh dengan melibatkan para Ulama, Ninik Mama dan 

Cerdik Pandai.38 

Sedangkan penelitian  terhadap fatwa MUI tentang Perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual dengan stressing utama pada dasar hukum MUI 

                                                           

37 Johan Wahyudi, Epistemologi Hukum Kewarisan Islam, Kajian terhadap Buku II Kompilasi Hukum 
Islam (Skripsi STAIN Ponorogo: Ahwal Syahsiyah, 2007). 

38 Faizah Shaddiq, Sistem Waris Adat Minangkabau Suamatra Barat Dalam Perspektif Hukum Islam, 
Studi Kasus Nagari Palaluar (Skripsi STAIN Ponorogo: Ahwal Syahsiyah, 2006). 
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menetapkan HKI sebagai harta kekayaan, serta tinjauan hukum Islam terhadap 

tata cara kewarisan berupa HKI belum menjadi kajian penelitian. Maka dari itu, 

hal inilah yang menjadi celah bagi penulis untuk melakukan penelitian guna 

medapatkan kejelasan sumber hukum MUI terhadap HKI sebagai harta kekayaan 

dan dasar hukum atas tata cara kewariasan berupa HKI. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan 

penelitian ini penulis kelompok kan dalam V bab. Yang masing-masing bab 

terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika dan 

pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiaan, 

telaah pustaka, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Diharapkan dengan adanya pembahasan tersebut dapat memberikan gambaran 

singkat tentang konsep skripsi ini dan pada akhirnya dapat ditemukan 

permasalah yang ingin dibahas. 

BAB II : KOSNSEP HUKUM ISLAM TENTANG HARTA 

KEKAYAAN DAN KEWARISAN, Pengertian Harta Kekayaan, Dasar Hukum 
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Penetapan Kekayaan, Macam-Macam Hak Milik, HKI Sebagai Kekyaan, Harta 

Warisan dalam Tinjauan Hukum Islam. 

BAB III : FATWA MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 TENTANG 

HKI, Gambaran Singkat Profil MUI, Pengertian HKI Menurut Fatwa MUI, 

Dasar Hukum MUI Dalam Menetapkan HKI Sebagai Kekayaan, Pemindahan 

Hak Berupa HKI Dalam fatwa MUI, Fatwa MUI Tentang Hak Kekayaan 

Intelektual Sebagai Harta Warisan. 

BAB IV : ANALISIS FIQH TERHADAP FATWA MUI 

NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005  TENTANG HKI SEBAGAI OBJEK HARTA 

WARIS, Analisis Dasar Hukum Yang Digunakan MUI Dalam Fatwa MUI 

NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang HKI Sebagai Harta Kekayaan, 

Analisis Hukum Islam Terhadap HKI Sebagai Harta Warisan 

BAB V : PENUTUP, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab I sampai Bab IV. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi kesimpuan dan 

saran. 
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BAB II 

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG HARTA KEKAYAAN  

DAN KEWARISAN 

 

A. Pengertian Harta Kekayaan 

Harta dalam bahasa Arab disebut al ma>l atau jama'nya al amwa>l . Dalam 

kamus al Muhi<th, al ma>l adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki.39 Menurut 

istilah syara', harta adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang 

legal menurut hukum syara', seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan 

lain lain.40 

Ulama mazhab dalam mendefinisikan harta ( ۵ ۴) tidak jarang 

mengaitikan dengan barang yang berharga ۿ)  ۴) . Imam asy syafi’i 

mendefinisikan harta dan barang berharga sebagai berikut: 

۽ ۿ  ۮ  ۾   ۵  ۵۹ ۻ   ۵ ۵ ۮا   ۵  .  ا ۴  ۴   ۵
ۿ ۵  ش۹     ۴ .   ۵    ۸۵ ۵  ف ۶۵۸ ۴ ۻ  ۿ ف ۴إ ۴ ۵  

 ۵ ۿ  ۵ ف  ۿ ۵ ا   ف ۴إ ۿ    ۵     ف ۴ ف   
ۿ  ۵  .  ۵ ۴  ۵ ۻ  غا  ۴ٱ ۿ  ۴ ۾   ۴   ۵ ۴

ۿ  ۴ ا ف  ۴.41 

 
Beberapa Fuqoha’ Hanafiyah, Fuqoha Malikiyah, Fuqoha Syafi’i dan 

Imam Hanbali mendefinisikan harta dan barang berharga sebagai berikut: 

                                                           

39 Al-Fairuz Abadi Tahqiq, Al-Qamus Al-Muhith, (Mesir : Darul Hadis), 1368. 
40http://pusathki.uii.ac.id/artikel/artikel/hki-apakah-hukum-Islam-melindunginya-sebuah-telah-

yuridis-normative.html,  2:35/5/3/2015 
41 Abdurrahma>n Ibn Abi< Bakrin Ibn Muhammad as Suyu>thi,  al Asba>h Wan Nadho>ir Vol I (Da>rul 

Kutub al ‘Ilmiyah, 1403 H), 327. 
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 ۹ ۴  ۵  ۵ ۵۸ ۴ ۴ ۸۵  ۸۴ ۵ ۺ ف ۵ۼ  ۵ ۸ۿ ۻ ۴ ۴  ۵ ف ف
ۻ  ۵ ف ۴ ۵فۻ   ۸   ۵ ۹۽ ۸ۿ ۴ ۻ ۾ ۵ ۵جۻ  ۴ ۽ ۴  ۵ ۴ 

ۻ ۿ ف۵ۼ  ۵ ۸ۿ ۴ , ۴ ۵  غ ۮ ۿ۹ ۸ ۴   ۴   ۵  ۹ ۵ ۴ ۵
 ۸ ۵ ۿ إ  ۵ ش ۺ  ۵   ۵ ۿ ۮ ۴ٱ ۵ ۾   ۸ ۴ ۸۴ ۵ ج        

ف  ۺ      ۴   ۵ ۿ ف ۴  ۵   ۴ ۹غ ۴ ۶ ۵ ۴ ۹  ۵
ۿ ۸   ۴  ۴ ٱ  ۿ    ۸ ۵ ۿ  ۵  ۵  ۫۸ ۵ ۻ ۴ ۵فغ ۴  ۴

۽ ۿ  ۮ  ۾   ۵  ۵۹ ۻ   ۵ ۵ ۮا   ۵  ا ۴  ۵ف    ۴   . ۵
۵  ش۹   ۴  ۵ ۵  ف ۶۵۸ ۴ ۻ .   ۴ ۿ ف ۴إ ۴ ۵  

 ۵ ۿ ۵ ا   ف ۴إ ۿ    ۵     ف ۴ ف      ۵    ۸۵
ۿ  ۵  ۵ ۿ  ۵ .  ف  ۻ  غا  ۴ٱ ۿ  ۴ ۾   ۴   ۵ ۴

ۻ  ۸۵ ۴ ۵ ۿ  ۴ ا ف   ۴  ۵ ۴ :  ۵۹  ۵  ۵ ۵ ش ۴
۵جۻ ۵۬ ۸ا  ۵۹ ۴فۿ    ۴ ۵   ف  ۴ٱ  .42 

 
Dari uraian di atas dapat dimengerti, batasan harta adalah setiap barang 

yang memiliki harga, dapat dijual dan wajib mengganti rugi bagi orang yang 

merusaknya. Sedangkan barang berharga terdapat dua batasan, pertama adalah 

setiap perkara yang ada manfaatnya. Kedua adalah setiap perkara yang 

menampakkan nilai jual saat harga mahal.  43
 

Jumhur ulama (yang terdiri dari ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i 

dan Mazhab Hambali) mengemukakan definisi harta sebagai ‚segala sesuatu 

yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan 

melenyapkannya‛. 44  

Dari definisi ini jelas bahwa yang dikatakan harta tidak hanya materi, 

melainkan manfaat. Dalam kasus seseorang yang menempati rumah orang lain 

                                                           

42  Wuzarotul Auqo>f Wassyu ‘U>nul Islamiyah, Al Mausu>’ah Al Fiqh<iyah Vol, 31 (Mesir : Da>rul 
S{ofwah, 1404-1427H), 36. 

43 M. Bahruddin Fuad, Dhowabitul Ahka>m; Batasan Penting Dalam Fiqh XVI (Kediri: Lerboyo Press, 
2013), 80. 

44 Azyumardi Azra, Suplemen Ensiklopedi Islam (Jakara: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 177. 
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tanpa izin, bagi jumhur ulama orang tersebut dapat dituntut ganti rugi, karena 

manfaat rumah tersebut mempunyai nilai harta. Menurut mereka, manfaat 

merupakan unsur terpentig dalam harta karena harta diukur dengan kualitas 

manfaat dari benda itu sendiri.45  

Golongan H{anafiyah mengaitkan definisi ma>l ini dengan kemungkinan 

disimpan (iddikha>r). Mereka berbuat demikian untuk mengeluarkan manfaat dari 

definisi ma>l. Manfaat, menurut mereka masuk golongan milik, tidak masuk 

dalam golongan ma>l. Mereka membedakan anatara mal dan milik. Milik adalah 

suatu yang dapat kita bertasarruf  padanya secara ikhtis{as{, yang tidak dicampuri 

oleh orang lain.46 

Dengan ringkas para fuqaha H}anafiyah menetapkan bahwa yang 

dipandang harta hanyalah sesuatu yang bersifat benda, yang dikatakan a’ya>n. 

Karenanya mereka mengeluarkan pula dari makna  ma>liyah hak syuf’ah, hak 

memakai jalan dalam kebun orang, hak meminum, hak memperoleh air selokan. 

Bahkan mereka tidak memandang harta, hutang-hutang yang masih dalam 

tanggung jawab seseorang atau masih dalam tanggung jawab madin.47 

Di zaman modern, pengertian harta yang dikemukakan jumhur ulama 

inilah yang berlaku. Hal ini sesuai dengan firman Allah  SWT dalam surah al-

baqarah ayat 29 yang artinya: ‚Dia-lah yang menciptakan segala sesuatu di bumi 

                                                           

45 Ibid,. 
46 T. M. Habsbi Ash Shiddieqie, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 

1997), 154. 
47 Ibid,. 



28 

 

ini untuk (dimanfaatkan) kamu sekalian ....‛. oleh sebab itu Ulama Mazhab 

Hanafi generasi belakangan (muta’akhirin), seperti Ahmad  Mustafa Az-Zarqa 

dan Wahbah Az-Zuhaili, berpendapat bahwa definisi harta yang dikemukakan 

oleh para pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif.48 

Mereka lebih cenderung untuk menggunakan definisi harta yang 

dikemukakan jumhur ulama diatas, karena persoalan harta terkait dengan 

persoalan adat kebiasaan, situasi, dan kondisi suatu masyarakat. Menurut 

mereka, pada zaman modern in, kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak 

menghasilkan penambahan harta dibanding wujud benda itu sendiri.49 seperti 

perbandingan harga antara mengontrkakan rumah dalam beberapa tahun dari 

pada menjualnya secara tunai.50 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)51 disebutkan bahwa 

maksud Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan 

dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar 

maupun yang tidak  terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak  

bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis .52  

 
                                                           

48 Azyumardi Azra, Suplemen Ensiklopedi Islam, 178 
49  Ibid,. 
50 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam  (Jakarta: Pt. Bachtiar Baru Van Hoeve, 2003), 526. 
51 Adalah peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2008 sebagai landasan hakim dIbid,ang ekonomi 

syari’ah, lahirnya PERMA ini adalah bentuk implikasi dari disahkanya Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang 
Perubahan atas UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama, maka wewenang mengadili sengketa ekonomi syariah 
menjadi wewenang absolut lembaga Peradilan Agama. Sebelumnya, wewenang ini menjadi wewenang Peradilan 
Umum, jika tidak diselesaikan di lembaga arbitrase. Lihat ‚merumuskan kompilasi ekonomi syriah oleh Sekjen 
Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Pascasarjana PSTTI ‛, 
http://eksyar.blogspot.com/2011/04/merumuskan-kompilasi-hukum-ekonomi.html, 3:56/10/03/2015 

52 Tim Fokus Media, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung, Fokus Media, 2010), 2. 
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1. Pembagian  Harta 

Harta dalam  pengertian yang umum menurut fiqh Islam terbagi kepada 

banyak bagian, karena ditinjau dari beberapa segi, yang masing-masing 

bagian itu mempunyai ciri-ciri sendiri dan hukum-hukum sendiri. Maka harta 

itu dibagi sebagai berikut: 

a. Ma>l mutaqawwim dan ghairu mutaqawwim 

Ma>l mutaqawwim maknanya yang dibolehkan kita manfaatinya. 

Sedangkan Ma>l ghairu mutaqawwim, ialah yang tidak dibolehkan kita 

memanfaatinya. Perbedaan kedua bentuk harta ini membawa akibat 

kepada: a). Tidak dibolehkannya umat Islam  menjadikan harta yang 

tidak halal itu (seperti bangkai, babi, khamar, dan  darah) sebagai objek 

transaksi, dan b). Bebasnya umat Islam dari tuntutan ganti rugi bila 

mereka merusak atau melenyapkan harta tak halal itu.53 

Menurut Mazhab Hanafi, apabila babi dan khamar itu milik kafir 

zimi (kafir yang hidup dan tunduk di bawah perundang-undangan negara 

Islam) rusak atau dilenyapkan oleh seorang muslim, maka orang muslim 

tersebut wajib membayar ganti rugi, karena benda-benda tersebut 

mutaqawwim bagi kafir zimi. Akan tetapi,  jumhur ulama berpendirian 

bahwa dalam kasus seorang muslim merusak atau melenyapkan babi atau 

                                                           

53 Teungku Hasbi Ash Syidqie, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 
125. 
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khamar milik kafir zimi tidak bisa dituntut ganti rugi, karena kedua jenis 

benda itu tidak bernilai harta. 

Dalam pada itu sesuatu yang tidak mutaqawwim dapat dijadikan 

milik, umpamanya perasan anggur yang sudah dijadikan arak dapat 

dijadikan atas ma>l ghairu mutaqawwim. Namun demikian tak dapat 

dilakukan akad oleh seorang muslim terhadap harta yang ghoiru 

mutaqawwim. Karenanya arak harus dibuang, atau dijadikan cuka dan 

babi harus dilepaskan. 

b. Ma>l mitsli dan qimy 

Harta mitsli, ialah harta yang jenisnya mudah didapatkan di pasar 

(secara persis). Dan qimy, harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, 

bisa didapati tapi jenisnya lain (tidak persis) kecuali dalam nilai harga‛. 

Barang–barang qimy yang dibatasi dalam beberapa macam, karena 

macamnya banyak. Adapun barang–barang mitsli, semuanya tunduk 

kepada beberapa keadaan diantarnya: Ukuran, Timbangan, dan Jumlah 

untuk menentukan harganya.54 

c. Mal istihla>ki dan isti’ma>li 

Ma>l istikhla>ki ialah sesuatu yang tak diambil manfaat dan 

kegunaan–kegunaannya secara biasa, melainkan dengan 

menghabiskannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kata istikhla>ki, 

                                                           

54 Ibid,126-161. 
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ialah : ‚ benda yang dengan sekali kita memakainya, habislah dia‛, 

seperti minuman, makanan, kayu bakar dan sebagainya. 

Istihlaki pun dibagi menjadi dua, Pertama, istihla>ki yang haqiqi, 

ialah : ‚seperti kayu api, kalau dibakar habislah dia‛. Kedua, istihla>ki 

huqu>qi, ialah :‛seperti mata uang atau uang kertas. Keluarnya mata uang 

dari tangan, untuk membayar hutang umpamanya, dipandang istihla>k, 

dari segi hukum, walaupun bendanya masih utuh. 

Ma>l isti’ma>li, ialah sesuatu yang dimanfaatkan dengan 

memakainya berulang – ulang kali dalam materinya tetap berpelihara. 

Jelasnya, ma>l isti’ma>li, tidaklah habis atau binasa dengan sekali pakai, 

tetapi dapat dipaki lama menurut tabiatnya masing – masing, seperti 

kebun, temapt tidur, barang pakaian dan sebagainya. 

d. Ma>l manqu>l dan ma>l ghairu manqu>l 

Manqu>l, ialah segala harta yang boleh diangkut (dipindahkan) dan 

dibawahnya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hal ini melengkapi 

nuqud (emas perak) segala mata benda, binatang dan lain– lain, baik 

qimyah, mauupun mitsiliyah. Ghairu manqu>l ialah sesuatu yang tidak 

bisa dipindahkan dan dibawakan dari suatu tempat ke tempat yang lain. 

Iqra>r (ma>l ghiru manqu>l).55 

                                                           

55 Ibid,162-165. 
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Rumah dan pepohonan dalam pandangan Ulama H{anafiyah 

dipandang manqu>l. Karenanya tidak berlaku padanya hak syuf’ah apabila 

yang dijual hanya rumah saja atau pepohonan kebun saja. 

Begitu pula tidak sah diwakafkan rumah saja, atau pepohan saja di 

daerah yang penduduknya pernah mewakafkan rumah atau pepohoanan 

saja, lantaran wakaf. Maka jikalau  seseorang menjual rumah atau tanah 

terdapat pepohonan, maka hak syuf’ah mengenai rumah dan pepohoana 

bersama–sama tanah. 

Menurut Fiqh Maliki, rumah dan pepohanan dipandang iqra>r, 

karena rumah itu melekat dengan tanah, dan tak dapat dipindahkan 

dalam keadaanya itu. Dalam  pandangan maliki, rumah yang ada di atas 

kebun masuk dalam pengertian iqra>r. Dengan keterangan singkat ini 

nyatalah bahwa harta manqu>l dapat menjadi iqra>r atas dasar tabiyah.; 

seperti rumah dan pepohonoan yang turut bersama  kebun. 

e. A’in dan dain 

Ma>l dalam pandangan ulama h{anafiyah tidak dapat dibagi kepada 

‘ain dan dain. Karena ma>l menurut mereka, hanyalah yang merupakan 

‘ain. Segala hutang yang masih ada dalam tangan yang berhutang, 

dikatakan hak yang mempunyai hutang dan dikatakan iltizam bagi yang 
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berhutang. Menurut golongan h{anafiyah, dain ialah washfun 

fidzdzimmah (suatu pengertian yang harus diselesaikan atau dilunasi).56 

Kita membahas dain (hutang) sebagai suatu bagian dari harta 

walaupun dia tidak masuk ke dalam pengertian ma>l secarana istilah fiqh. 

Dalam pada itu para fuqaha terkadang – kadang mengatakan bahwa 

hutang itu, ma>l hukmi yaitu sesuatu yang dimilik oleh pemberi hutang, 

sedang dia itu berada di tangan berhutang. 

Sedangkan definisi ‘Ain ialah sesuatu yang berbentuk benda. 

Secara sederhana ‘ain itu terbagi kepada : 1).‘Ain dzat qimatin dan 

sesuatu yang berbentuk benda yang dapat menjadi harta, dapat 

dipandang sebagai harta. 2). ‘Ain ghairu dzat qimatin, sesuatu yang 

berbentuk benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta.57 

 

B. Dasar Hukum Dalam Penetapan Harta Kekayaan 

1. Dasar Hukum Dalam Penetapan Harta Kekayaan 

a) Al-Qur’an 

Dalam penelusuran penulis terkait dasar hukum penetapan harta 

kekayaan atau ma>l, banyak ayat yang menjelaskan terkait harta/kekayaan 

diantaranya Al-Qur’an menjelaskan bahwa sifat manusia pada fitrahnya 

adalah sangat menyukai harta, diantaranya hewan ternak, emas permata 

                                                           

56 Ibid, 165-168. 
57 Ibid, 171. 
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yang semuanya itu tergolong dalam perhiasan dunia. Namun Allah SWT 

memperingatkan kecintaan kepada harta jangan sampai melibihi atau 

melupakan kepada Allah  dan rasul-Nya juga mengabaikan balasan 

terbaik kelak saat di akhirat yang lebih besar dan kekal.   

Semua itu tergambar jelas dalam ayat-ayat al-Qur’an berikut ini: 

ۻ  ڰ ۡ   ۷ ڰ ۺ     ۡ     ۡ   ۹ ۡ    ٓ۵ ڲ ۼ    ڰ  ۷ڱ   ڰ۵  ڲ 
 ۶۵  ۡ   ۡ ۵ۖ  هڰ   ۡ ڱ ۺ    ۡ ۿ       ۗ ۡ ۡ    ۡ ۻ  ۡٱ ڰ ۡ   ۡ ۡ    

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 
apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 
banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak 
dan SAWah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-
lah tempat kembali yang baik (surga) (Q.S.Ali Imran: 14).58 

 

 ۵ ۵۹ ج  ۵ ۡ ۹ڱ   ۾    
 Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang 

berlebihan. (Q.S. Al-Fajr: 20).59 
 

ا    ۡ   ۵۸۴ ۸ڲ    ۡ ۽   ڰ   ۽     ۹ ۡ   ۵ۖ ۡ ڱ ۺ    ۡ ۻ    ۹ ۡ   ۵ ۡ  
٦  

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 
Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (q.s. Al-Hadid: 20).60 

 

 ۵ ۡفۿ ۿ ۡ    ۡ   ۡ ۾  ۡ ج  ۡ   ۡ ۮۡ    ۡ ۬ٓ۵ ۸ۡ  ۡ ۬ٓ۵۸۴  ۵ ۡ ۮ 
ف  ۵ ج ڲ  هڰ    ۡ ۷ڰ ۮ   ٓ۵ ۡ ۡ ۵   ۾ ۵  ۡ ۡ ۺ ۾ ۾ 

  ۡ   ۡ ۡ   ۡ ۗ  هڰ ا  ۡ ۾  هڰ ۸۫ ۡ۫ ۿڰ    ۴ ۸ڰ   ۹ فۿ

                                                           

58 DEPAG RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), 73. 
59 Ibid, 1048. 
60 Ibid, 893. 
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Katakanlah: "jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, 
isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, 
perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang 
kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari 
berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan 
keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang fasik (Q.S. At-Taubah: 24).61 

 

Dalam kitab Al-quran disebutkan bahwa dengan harta yang kita 

miliki akan dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah SWT, 

selama dalam mendapatkatnya dan membelanjakannya sesuai dengan 

syari’at yang Allah kehendaki. Allah melarang kita memakan hak orang 

lain secara batil melainkan Allah menganjurkan kita untuk 

mendapatkanya dengan cara yang ma’ruf seperti berdagang atau karena 

sebab waris. 

 ۚۡ ڲ  ۴ ۺ  ۾ ٓ   ۾ ۾  ۹   ۮاڰ ۡ ۡ ۸ٱ ۸  ۡ   ۴ ٓ ۡ۫ ۴ ا ۾ ڰ  ۴   ۵ ڱ ۫ٓ  
 ۵  ۡ ۸ ۵ ڰ  هڰ  ۡۚ ۮ   ۴ ٓ ۿ ۡ   ٩ا ۾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu (Q.S. An-Nisa’: 29). 

 

 ۴  ۡ ۵ ۾   ڰ ڲ  ۷   ٓ۵ ڲ  ۸ ۡ ۴  ۡٱ  ۡ ۵ ۾   ڰ ڲ  ۷ ج۵  ڲ ڲ
 ۵ ۡ ڰ  ۵۹  ۚ  ۡ   ۡ ڰ   ۵ ڰ  ۸ ۡ   ٧ ۡٱ

 
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 

                                                           

61 Ibid, 273. 
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harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa: 7).62 

 

Sedangkan terkait hak kepemilikan, al-Qur’an menjelaskan bahwa 

Pemilikan harta hakiki adalah Allah. Manusia hanya diberi untuk 

memiliki sementara atas izin Allah. Hal ini yang menjadi dasar kuat 

secara normatif terkait pemilikan harta bagi manusia. 63  

 

b) As-Sunnah 

Rasullallah SAW mengajak ummatnya agar dalam mencari harta 

hendaklah dengan cara yang di benarkan syariat. Bukan sebaliknya seperti 

mencuri, judi atau perbuatan keji lainnya. Beliau mengingatkan agar tidak 

berbuat boros dalam membelanjakan harta. Rosullallah juga membolehkan 

kepada kita untuk memanfaatkan tanah yang kosong untuk dikelola dan 

dimiliki sebagai harta kita, selama tanah tersebut tidak dimiliki orang lain. 

Sebagaimana dijelaskan Rosullallah dalam hadist-hadistnya : 
 

۵ ى ه    ۹ۻ ۴  ه ص ۺ ۸ ش غ ۮ ه   ذ:  ۴
۵ۼ ۵,  ۴ا ۻ ۴ ۵ ۮ  ۴ۭ ۺ ۴  ۵   ۵   64. 

  
Dari Mughirah bin Syu’bah R.A., Rasullallah SAW. Bersabda, 

‚Sesungguhnya allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, 
mengubur anak perempuan hidup-hidup, manahan dan menuntut, dan dia 

                                                           

62 Ibid,112. 
63 Jafril Khalil, Jihad Ekonomi Islam (Depok: Gramata Publising, 2010), 124. 
64 Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram Dan Penjelasanya (Jakarta: Pustaka 

Amani, 2000), 693. 
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tidak suka kalian banyak bicara, banyak bertanya, dan menghambur-
hamburkan harta. (Muttafaqun ‘alaih). 

 
۽  ۵  ۵ ۻ  ه  ۵ ۻ ۴ٱ ج۵ا : ۵  ه    :     ۮ 

ۻ  ۵ ۴  ۵ ۵ ه ۸غ  ف ۴ ۵)ۿ ف  ۹ ج ۴   ). 65 
 
Dari Khaulah al-Anshariyyah R.A., bahwa Rasullallah SAW. 

Bersabda,, ‚Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah 
dengan cara tidak benar, bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. 
(H.R. Bukhari). 

 
 ۵ ۵  ه   ۴  : ۵  ه    :    ۹ۻ ۸  ۵ ا ۾

۵۹ ه   ۴   ۸  ۸ ۹ ۴  ا  ۸۴ ۴  ا ۾ ۴  ا ۾۵۹غ ۵ج ا ۾
 ۴  ۴ ۴ ۵ ۴ ۵   : ۮ  ۵ ۿ  ا   ا   ا  ۴

۷ ۮ   ۴     ۵ ۴  ۴   ۴ۼ ۸ ا  ۴ ص 
    ۵    ۴ ج )۴    ).   

66 
Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rasullallah SAW. Bersabda, 

‚Janganlah kalian saling hasut, saling najasy (memuji barang dagangan 
secar berlebihan), saling benci, saling berpaling dan jangalah sebagaian 
diantara kalian berjual beli kepada orang yang sedang berjual beli dengan 
sebagian yang lain, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. 
Muslim adalah saudara muslim lainya, ia tidak menganiaya, tidak 
mengecewakanya, dan tidak menghinanya.Takwa itu ada disini – beliau 
menunjuk ke dadanya tiga kali –sudah termasuk kejahatan seseorang bila 
ia menghina saudaranya yang muslim. setiap muslim bagi muslim lainya 
adalah haram darah, harta dan kehaormatanya‛ (HR.Muslim). 

 
ڲ   ۸        ڰ۹ ڰ     ۴ ڰ ه   ۵    ۵    ص ۿۻ        ۵ ف      

ۿ)ٌ    ظ۵      ۴    ۴ ( 67 

  
 Dari Sa’id ibn Zaid ra dari Nabi SAW beliau bersabda: ‛Barang siapa 
menghidupkan tanah yang mati maka ia berhak memilikinya, dan bagi 
orang yang zhalim tidak memiliki hak untuk itu‛ (HR Ahmad dan at-
Tirmidzi). 
 

                                                           

65 Ibid, 707. 
66 Ibid, 709. 
67 Ibid, 443. 
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ا  ڰ ا   ڰ هڰ   ۵  هڰ ص  ۵  ۵ ۹ڰ۵  ه   ۸۴ 
۵جۻ)۴   ۸۴  ۵ ۴  ۹ ۴    ۴68.( 

 
Dari Ibn Abbas R.A., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‚Tidak 

boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain‛ (HR Ahmad, al-
Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah). 

 
ا ف  ۵  ف  ڰ ۴ ش ڰ هڰ   ۵  هڰ ص  ۵ ۹ڰ۵   ۸۴ 

ڰ۵  ۴ إ  ۴   ۵ ۴( ۴  69 
 
Dari Ibn Abbas R.A., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, 
dan api". (HR. Muslim). 

 
 

 
c) Ijma’ 

Definisi ma>l oleh ijma ulama tidaklah mensyaratkan bahwa harta/ma>l 

harus bersifat wujud atau sebaliknya. Artinya sesuatu tersebut dapat 

disebut sebagai harta/ma>l sepanjang memiliki nilai ekonomi, ganti rugi 

jika merusaknya. 

Jumhur ulama (yang terdiri dari ulama Mazhab Maliki, Mazhab 

Syafi’i dan Mazhab Hambali) mengemukakan definisi harta sebagai 

‚Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi 

orang yang merusak dan melenyapkannya‛. 70  

                                                           

68 Ibid, 444. 
69

 Ibid, 446. 
70 Azyumardi Azra, Suplemen Ensiklopedi Islam, 177. 
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Mereka juga menambahkan bahwa sesuatu yang secara naluri manusia 

condong atau menyukainya juga dapat diserah terimakan juga 

digolongkan kedalam definisi harta/ma>l. 

 ۴  ۹  .۵71  ۴ ۴ ۹  ف ۴

‚Sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserah 
terimakan dan orang lain terhalang mempergunakannya‛. 

Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yang juga digolongkan 

sebagai harta kekayaan/ma>l yang mesti mendapat perlindungan dapat 

ditemui dalam Keputusan Majama’ Al-Fiqih Al-Islam nomor 43 (5/5) 

Mu’tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang Al-Huqu Al-Ma’nawiyyah. 

Pertama : Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan 

(karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki 

oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai 

nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-

hak seperti itu tidak boleh dilanggar.  

Kedua : Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat 

dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah 

uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, 

seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang 

bersifat material.  

                                                           

71 Ghufron A. Ma’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, 11. 
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Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya 

dilindungi oleh syara`. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya 

dan tidak boleh dilanggar.72 

Dr. Fathi Al-Duraini Dalam Haqq Al-Ibtikar Fi Al-Riqh Al-Islami Al-

Muqaram menyebutkan ‚Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, 

Syafi`I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang 

orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika 

boleh dimanfaatkan secara syarà (hukum Islam)‛.73 

 

C. Macam–Macam Hak Milik 

1. Definisi Hak Milik  

Milik secara bahasa berarti  pemilikan atas sesuatu (al-ma>l, atau harta 

benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.Terdapat 

beberapa definisi tentang hak milik atau milkiyah yang disampaikan oleh 

para fuqaha’, antara lain: 

Pertama, definisi yang disampaikan oleh Muhammad Musthafa> al-

Syalabi, Hak milik adalah keistimewaan (is}tikha>s) atas suatu benda yang 

                                                           

72 Keputusan Majmà al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mùtamar V Tahun 1409 H/1988M tentang al-
Huqu>q al-Mànawiyyah. 

73 Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran (Bairut: Mùassasah al-Risalah, 
1984) 20. 
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menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya 

ber-tas}arruf secara lansung atasnya selama tidak ada halangan syara’.74 

Kedua, Ali al-Khafifi menyampaikan definisinya sebagai berikut: Hak 

milik adalah keistimewaan (is}tikha>s}) yang memungkinkan pemiliknya bebas 

ber-tas}arruf  dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara’.75 

Ketiga, pengertian yang disampaikan oleh Musthafa> Ahmad al-Zarqa>, 

Milik adalah keistimewaan (is}tikha>s{) yang bersifat menghalangi (orang lain) 

yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya ber-tas}arruf  kecuali 

terdapat halangan. 

Keempat, pengertian yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaily. Milik 

adalah keistemewaan (is}tikha>s }) terhadap sesuatu yang menghalangi orang 

lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tas}arruf secara langsung 

kecuali ada halangan syara’. 

Seluruh definisi yang disampaikan dimuka menggunakan term is}tikha>s 

{ sebagai kata kunci milkiyah. Dalam definisi tersebut tedapat dua is}tikha>s 

atau keistimewaan yang diberikan oleh syara’ kepada pemilik harta: 

Pertama, keistemewaan dalam menghalangi orang lain untuk 

memanfaatkannya tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. Kedua, 

keistemewaan dalam ber-tas}arruf, tas}arruf adalah : Sesuatu yang dilakukan 

                                                           

74 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 69. 
75 Ibid,. 
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oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak)-Nya dan syara’ menetapkan 

atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.76 

 

2. Macam-Macam Hak Milik 

a) Milk al-‘Ain , Milk Manfaat Dan Milk Dain 

Dari segi obyek pemilikan dibedakan menjadi tiga. pertama, milk 

al-‘ain (memiliki benda). Pemilikan ini diperoleh melalui empat sebab 

pemilikan yang telah disampaikan di muka. Pada prinsipnya pemilikan 

benda disertai dengan pemilikan atas manfaat benda, sampai ada 

kehendak untuk melepaskan manfaat benda melalui cara yang dibenarkan 

syara’. 

Kedua, milk al-manfaat adalah pemilikan seseorang untuk 

menfaatkan suatu harta-benda milik orang lain dengan keharusan 

menjaga materi bendanya. Seperti pemilikan atas manfaat membaca 

buku, mendiami rumah atau menggunakan segala perabotan berdasarkan 

ijarah (persewaan) atau ‘arriyah (pinjaman). 

Ketiga, milk al-dain (milik piutang) adalah pemilikan harta benda 

yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu. 

Seperti harta yang dihutangkan, harga jual yang belum terbayar, harga 

kerugian barang yang dirusak atau dimusnahkan oleh pihak lain. 

                                                           

76 Ibid, 70. 



43 

 

 

b) Milik tam dan milik naqish 

Dari segi unsur harta (benda dan manfaat) dibedakan menjadi dua. 

Pertama, milk al-tam (pemilikan sempurna), pemilikan benda sekaligus 

manfaatnya. Kedua, milk naqish (pemilikan tidak sempurna),  yakni 

pemilikan atas salah satu unsur harta saja.77 

Dengan demikian milk naqish ada dua bentuk. (1) pemilikan atas 

manfaat tanpa memiliki bendanya. Pemilikan manfaat seperti ini 

diperoleh berdasarkan salah satu dari empat sebab berikut ini: Ijarah, 

I’arah, wakaf dan wasiat atas manfaat. (2) merupakan kebalikan dari yang 

pertama. Milik al-naqish jenis ini terjadi hanya melalui wasiat dalam dua 

bentuk  sebagai berikut ini. 

Pertama, seorang pemilik berwasiat kepada seseorang atas manfaat 

suatu harta-benda selama waktu tertentu setelah wafatnya, maka ahli 

waris hanya berhak memiliki bendanya saja, sedangkan manfaat benda 

tersebut dimiliki oleh orang yang menerima wasiat. 

Kedua, Jika seorang pemilik berwasiat atas manfaat suatu harta 

benda selama waktu tertentu, kemudian pemilik berwasiat juga untuk 

orang lain atas benda tersebut, maka penerima wasiat kedua hanya 

memiliki bendanya selama penerima wasiat pertama masih memiliki hak 

                                                           

77 Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah, 64-65. 
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manfaat selama waktu yang dinyatakan dalam wasiat. Ketika telah 

berakhir waktunya, maka pemilikan oleh penerima wasiat kedua menjadi 

milk al-tam. 

c) Milk mutamayyaz dan milk masya 

Dari sisi bentuknya, milk dibedakan menjadi dua: pertama, milk al-

mutamayyaz (milik jelas) adalah sesuatu benda yang mempunyai batas-

batas yang jelas dan tertentu yang dipisahkan dari lainnya. Seperti 

pemilikan terhadap seekor binatang, sebuah kitab, atau  pemilikan atas 

sebagaian tertentu dari rumah yang terdiri dari beberapa bagian.78 

Kedua, milk masya’ (milik bercampur) adalah pemilikan atas 

bagian, baik sedikit atau banyak, yang tidak ditentukan dari sebuah harta 

benda, seperti pemilik atas separuh  rumah, atau seperempat kebun dan 

lain sebagainya. Ketika diadakan pembagian atas harta campuran ini 

masing-masing pemilikinya, maka berakhirlah pemilikan masya’ menjadi 

pemilikan pemilikan mutamayyaz.79 

 

D. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Kekayaan 

1. Sejarah Singkat HKI di Indonesia 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan yang 

diperkenalkan oleh Bambang Kesowo, untuk menerjemahkan intelletual 
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property right. Terminologi HaKI secara cepat dikenal oleh masyarakat 

karena Bambang Kesowo yang pada saat itu menjadi pejabat penting di 

Sekreterit Negara, tanpa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 

mendiskusikan hal tersebut, telah menggunakan terminologi itu secara resmi 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, paten, merek.80 

Sedangkan istilah yang sebelumnya dikenal adalah HMI (Hak Milik 

Intelektual), sebagai terjemahan intellectual property right, menjadi kurang 

akrab lagi ditelinga masyarakat. Pada perkembangan terakhir, sejak Dirjen 

HaKI dipegang oleh Zen Umar Purba, dan sekratariat negara tidak lagi 

menjadi ‘pabrik pencetak, penyeleksi, penyaring, pembuat peraturan 

perundang-undangan’, istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa atas) dipakai 

dalam bagan organisasi Departemen Kehakiman dan Perundang-Undangan 

yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-

Undangan R.I. Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara NO.24/M/PAN/1/2000 tanggal 19 januari 

2000. 

Secara historis, peraturan yang mengatur  HKI di Indonesia  telah ada 

sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, UU Merek mulai diberlakukan oleh 

pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan berlakunya UU Paten 

pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, UU Hak cipta (Auteurs Wet 1912) 

                                                           

80 Adi Sulistiyono, Eksistensi Dan Penyelesaian Sengketa HaKI (Surakarta: LPP UNS & UNS Press, 
2008), 9. 
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juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-

undangan tersebut, pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia memutuskan 

untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan 

menjadi anggota konvensi Berne pada tahun 1914.81 

Di jaman pendudukan jepang, Peraturan di bidang HKI tersebut tetap 

diperlakukan. Kebijakan pemberlakuan peratuaran HKI produk Kolonial ini 

tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, 

kecuali UU Paten (Octrooi Wet). Adapun alasan tidak diberlakukannya UU 

tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan 

RI. Di samping itu, Indonesia masih memerlukan teknologi untuk 

pembangunan perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan. Setelah 

Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia mengundakan UU Merek tahun 

1961 (UU No. Tahun 1961), yang disusul dengan UU Hak Cipta nasional 

yang pertama pada tahun 1982 (UU No, 6 Tahun 1982), dan UU Paten tahun 

1989 (UU No, 6 1989). 

Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konsekuensi 

keikutsertaan Indonesian dengan berbagai Konvensi Internasional, diataranya 

perjanjian TRIP’S, UU HKI terkini dari ketiga cabang utama tersebut adalah 

Hak Cipta tahun 2002 (UU NO, 10 Tahun 2002), UU Paten tahun 2001 (UU 

No, 14 Tahun 2001) dan UU Merek tahun 2001 (UU No 15 Tahun 2001). 
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47 

 

Untuk melengkapi keberadaan UU HKI, Pemerintah telah membuat 4 UU 

HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan  Varietas Tanaman tahun 2000 (UU No, 

29 Tahun 2000), UU Rahasia Dagang Tahun 2000 (UU No, 30 Tahun 2000), 

UU Desain Industri tahun 2000 (UU No, 31 Tahun 2000), dan UU Desain 

Tata Letak Terpadu Tahun 2000 (UU No 32 Tahun 2000).82 

 

2. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Kekayaan (Amwa<l)  

Dalam terminologi fiqh, hasil pembahasan Jumhur Ulama tentang 

harta (benda) tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari 

suatu benda. Lebih lanjut lagi Ibn ‘Arafah berpendapat bahwa; ‚Harta secara 

lahir mencakup benda yang dapat diindra dan benda yang tidak dapat diindra 

(manfaat). Ia mendefinisikan benda yang tidak dapat diindra sebagai manfaat 

yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya‛.  

Manfaat menurut Ibn ‘Arafah bersifat abstrak, namun ia menjadi al 

ma>l sama dengan benda (umur aqliyah mujarradah la hissiyah wa hiya mal'un 

ka al a'yan). Ibnu ‘Arafah mengatakan bahwa al ma >l meliputi al ‘ain dan al 

‘ard . Al ‘Ain diartikan sebagai benda yang nyata, yang bisa diraba, 

sedangkan al ‘Ard ditafsirkan dengan al Manfa'ah atau al Ma'na yang 

menurutnya tidak dapat dilihat diraba atau ditunjuk dengan indera. 
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Artinya esensi al Manafi atau al Ma'ani secara akal tidak dapat 

ditunjuk dengan indera, kecuali apabila disebut bersamaan dengan 

sumbernya, misalnya manfaat mobil, manfaat rumah, dan sebagainya.83 Oleh 

karenanya, Ulama Hanafiyah muta’akhirin (Abu Zarqa, Wahbah Zuhaily), 

memasukkan manfaat sebagai bagian dari harta kekayaan.84 

Jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), HKI 

ini merupakan hak yang bersifat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan 

benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi 

pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak.85 

Hal ini dikarenakan hak yang bersifat abstrak itu setelah keluar dari 

pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan kesusteraan, ilmu 

pengetahuan atau kesenian, program komputer, simbol, temuan teknologi, 

rahasia dagan, disain, atau singkatnya berubah menjadi benda berwujud 

(lichamelijke zaak) yang dalam pemanfaatannya (ekploit), dan reproduksinya 

dapat merupakan sumber keuntungan uang.86 

Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum 

harta benda. Sesuai dengan hakekatnya pula, HaKI dikelompokkan sebagai 

                                                           

83 http://pusathki.uii.ac.id/artikel/artikel/hki-apakah-hukum-Islam-melindunginya-sebuah-telah-
yuridis-normative.html 2:35/5/3/2015 

84 Tim Ensiklopedia Hukum Islam, Ensiklopedia Hukum Islam, 526. 
85 Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, & Shabhi Mahmashani, ‚HKI, Hukum Islam & Fatwa 

MUI‛, 5. 
86 Ibid, 103. 
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hak milik87 atas kekayaan yang sifatnya tak berwujud (intangible)88. Konsep 

perluasan hak milik dari semula hanya tangible menjadi sampai intangible, 

dimaksudkan agar HaKI bisa dibenarkan menjadi obyek pidana pencurian dan 

pemalsuan.89  

Bambang Kesowo menyatakan HKI diartikan sebagai hak atas 

kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, 

semetara Edi Damaian menyatakan bahwa HKI adalah suatu bidang hukum 

yang membidangi hak-hak yurids dari karya-karya atau ciptaan –ciptaan hasil 

olah fikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat 

ekonomi dan moral.90 

Dari pada itu, tidak mungkin untuk diabaikan dalam  perjanjian HKI 

terkait keuntungan ekonomi adalah perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi 

adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak 

terkait kepada pihak lain bertujuan mengumumkan dan/atau memperbanyak 

ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.91 Jadi 

dalam perjanjian licensi, pemberi lisensi (licensor) memberikan izin kepada 

                                                           

87 Menurut pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: ‚hak milik adalah hak 
untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu 
dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang, atau peratuaran umum yang 
ditetapkan oleh sesuatu kekeuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; 
kesemuannya itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti 
rugi. 

88 Dalam konsepsi hukum benda, dikenal benda bergerak dan tidak bergerak, benda bergerak dibagi 
menjadi dua, yaitu berwujud dan tak berwujud. HKI termasuk harta kekayaan atas benda yag tidak bersujud. 

89 Ibid, 13. 
90 Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, & Shabhi Mahmashani, ‚HKI, Hukum Islam & Fatwa 

MUI‛, 6. 
91 Lisensi menurut UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, pada ketentuan umum bab 1 pasal 1 
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penerima lisensi (licensee) untuk menggunakan hak kekayaan intelektual 

mililik licencor disertai dengan  pemberian royalti92.93 

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa di dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syari’ah (KHES) menjelaskan lebih tegas maksud dari amwa>l 

(harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, 

baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun 

yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan 

hak yang mempunyai nilai ekonomis .94  

Dengan demikian, jelas bahwa Hak Kekayaan Intelektual dalam sudut 

hukum Islam termasuk harta kekayaan yang tidak dapat diindra sedangkan 

dalam tinjauan hukum positif Indonesia, HKI digolongkan dalam hukum benda 

yang tidak namapak (intangiable) yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan 

dialihkan sebagaimana hukum benda yang berwujud (tangiable) yang dalam 

pemanfaatanya dapat mendatangkan keuntungan. 

 

3. Pendaftaran HKI Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Milik 

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa HKI adalah hak milik atau harta 

kekayaan yang dilindungi oleh syara’ yang dalam memperolehnya harus 

                                                           

92 Royalti pada umumnya berbentuk fee dari pencipta yang mendapatkan bagian (share) dalam 
keuntungannya yang diperoleh dari penggunaan karyanya. Dikutip dari WIPO Glossary Of Terms Ot The Lwq 
Of Copyright And Neignboring Right. (Word Intellectual Property Organizatiaon, Geneva,1980), 31 

93 Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer & Elektronik (Bandung: PT.Alumni. 
2012), 155. 

94 Tim Fokus Media, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2. 



51 

 

dengan cara baik dan benar pula. Oleh karena itu, HKI oleh pecipta atau 

pemegang hak harus mendaftarkan kepada dirjen HKI sebagai bentuk 

perlindungan oleh negara sekaligus sebagai legelitas terhadap pencipta atau 

pemegang hak atas kepemilikan haknya. Pendaftaran tersebut juga bertujuan 

sebagai alat bukti di muka pengadilan jika terjadi persengketaan atas hak 

milik yang dimiliki seseorang.95 

Pada dasarnya kepemilikan sah terhadap HKI tidak mewajibkan 

kepada pencipta atau hak milik untuk mendapatkan hak milik. Karena, pada 

saat suatu karya dari HKI telah lahir, secara seketika dialah pemilik hak 

tersebut (hak eklusif). 

Pengalihan Hak kekayaan Intelektual yang dimungkinkan oleh 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia mencakup: Pewarisan; Wasiat; 

Hibah; Perjanjian; atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Hal yang tak bisa diabaikan dalam perjanjian HKI 

adalah lecensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemegang Hak Kekayaan 

Intelektual kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada 

pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi 

dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka 

waktu tertentu dan syarat tertentu. 
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 http://lovelycules.blogspot.com/2012/06/hak-kekayaan-intelektual.html, 3:03/16/3/2015 

http://lovelycules.blogspot.com/2012/06/hak-kekayaan-intelektual.html
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Pengalihan atas Hak Kekayaan Intelektual wajib dimohonkan 

pencatatannya kepada Dirjen HKI untuk dicatat dalam Daftar Umum Hak 

Kekayaan Intelektual terkait, dengan disertai dokumen-dokumen pendukung. 

Pengalihan hak atas Hak Kekayaan Intelektual terdaftar yang telah dicatat, 

diumumkan dalam berita resmi Hak Kekayaan Intelektual  terkait. Tanpa 

dicatatkan dalam Daftar Umum , pengalihan hak atas Hak Kekayaan 

Intelektual tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. 

Tomi Suryo Utomo bahwa HKI secara umum mempunyai beberpa 

prinsip terkait perlindungan HKI diantaranya adalah 

a) Prinsip HKI sebagai hak eklusif, maksudnya hak tersebut bersifat khusus 

dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan 

intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang dapat 

mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu 

tanpa ijin. Banyak ahli berpendapat bahwa hak eklusif merupakan reward 

atas karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorng. Dengan hak 

tersebut, orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada 

akhirnya, inovasi, ciptaan dan kreasi yang dihasilkan dapat bermanfaat 

untuk masyarakat.96 

b) Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran, prinsip ini 

mendasari semua UU HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi 
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bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran 

tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah  menggunakan 

kekayaan secara melawan hukum. 

c) Prinsip jangka waktu perlindungan HKI adalah terbatas, meskipun ada 

cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu 

perlindugannya, secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidak 

selamanya atau terbatas. Tujuannya adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada masyarakat mengaksek kekeyaan intelektual tersebut 

secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan 

sekaligus mencegah monopoli atws kekayaan intelektual tersebut. 

d) Prinsip kekayaan intelektual yang berakhir perlindungannya menjadi 

publik domain. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang HKI 

tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih 

memeiliki hak eksklusif. Sebagai contoh, perjanjian lisensi dengan 

kewajiban membayar royalti bagi pihak licence tidak boleh dilakukan 

jika jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya 

perjanjian tersebut telah berakhir.97 

Dengan penjelasan diatas, dapat dimengerti bahwa pendaftaran HKI 

adalah perlindungan terhadap Hak milik atas Harta kekayaan pencipta atau 

pemegang Hak. Oleh karenanya, yang apabila tidak melakukan pendaftaran 

                                                           

97 Ibid,14. 
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maka pencipta atau pemegang hak tidak dapat menuntut seseorang yang 

menggunakan karyanya secara melawan hukum. 

 

E. Harta Warisan dalam Tinjauan Hukum Islam   

1. Kewarisan Dalam Hukum Islam 

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang 

telah meninggal kepada yang masih hidup.aturan tentang peralihan harta ini 

disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui 

beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam seperti: Faraid, 

Fiqh Mawaris, Dan Hukm Al-Waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi 

karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. 

Kata yang lazim dipakai adalah Faraid. Kata ini digunakan oleh an-Nawawi 

dalam kitab fikih Minhaj Al-Thalibin.98 

Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama 

yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu: waris, warisan, 

pusaka dan hukum warisan. Yang menggunakan nama hukum ‘waris’, 

memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang 

menjadi subjek hukum dari hukum ini.99 

Sedangkan yang menggunakan nama warisan memandang kepada 

harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ada 

                                                           

98 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 5. 
99 Ibid, 5. 
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yang memeberi nama dengan ‘pusaka’ yaitu nama lain dari harta yang 

dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku di  lingkungan adat 

Minangkabau.100 

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama 

(Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah 

Nabi. Ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur 

kewarisan itu diantaranya adalah sebagai berikut: 

 ۸ ۡ ۴  ۡٱ  ۡ ۵ ۾   ڰ ڲ  ۷   ٓ۵ ڲ  ۸ ۡ ۴  ۡٱ  ۡ ۵ ۾   ڰ ڲ  ۷ ج۵  ڲ ڲ
 ۵ ۡ ڰ  ۵۹  ۚ  ۡ   ۡ ڰ   ۵   ٧ڰ

 

‚Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa 
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan ( An Nisa’ : 7).101 

 
 

 ۖ ۵ ۾  ۵ ڰ  ۡ ف ۿ ۡ   ۡ ۵ٓ  ف ڰ  ۚ فۯ  ۡ ظڲ  ۡٱ  ۡ ڰ   ۖ ۡ  ۡ   ٓ ص  هڰ ف
 ۚ   ۵ ۵ ۾ ۮ  ڰ ڱ    ۵ ۡ ڲ ڲ     ۡ ٱ۸ ۚف  ۡ ڲ   ۵ ۺ ف ۡ۽   ۵ ۮ 

ڰۻ  ص  ۡ ۸ ۢ  ۚ ڱ ڲ   ۺ فِ ٓ ۮۡ   ۵ ۚ فۯ  ڱ ڲ   ۴ فِ ۸  ٓ ڰ     ۡ ڰ فۯ 
ڰ  هڰ  ۗ ۮ ڲ  هڰ ۻ  ۵ۚ ف ۡ  ۡ  ۶ ۡ   ۡ ڱ   ۡ ۡ ا ۾ ۬ٓ۵ ۸ۡ  ۡ ۬ٓ۵۸۴  ۗ ۡ  ۡ   ٓ۵ ص ۸

 ۵  ۵  ۵ 
‚Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 

anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 
orang anak perempuan; dan ‚Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk 
dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 
maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah 

                                                           

100 Ibid, 6. 
101 DEPAG RI, Al-Qur’an Dan Terjemah, 112. 
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dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya 
bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An Nisa’ : 1).102 
 

Sedangkan dari sunnah nabi disebutkan diantaranya sebagai berikut: 

a) Hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwat al-Bukhari dalam al-

Bukhariy. 

  ۵ ۹ ص ه     ۵۹  ه   ۴ ۴ئ : ۸۴   ۴  
ج  ۵ ۸ ٱ  ۵ ف ۫۸. 103 

 
‚Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang 

berhak dan selebihnya untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang 
terdekat. 

 

b) Hadist Nabi dari Sa’ad bin Abi Waqqas menurut riwayat al-Bukhariy. 

۵  ۵ ۼ ف۫۾۵ :   ۸  ۸  ۽   ۴ ۵ ف۫ ۻ  ۽ ۸
۴   ۴ا  ۵ا  ۵ ه ۴   ۽  ۹ ص ه    ف ۴

۵ ۿ  ف۫۾ ۸  ۸۴ ,۵ ۽, ۽ ف۵ , ا: ف ۵ ا ۴  , ۵, ۴,ف
۵ ۿ ۴ ۻ  ۵ ۿ  ۵      ۾ ۽   غ  ۹.104  ۴   ۾

 
‚Dari Sa’ad Bin Abi Waqqash berkata: ‚Saya pernah sakit di 

Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi 
SAW. Saya berkata kepada Nabi: ‚Ya Rasul Allah, Saya memiliki harta 
yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak 
perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya. ‚Jawab Nabi: 
Tidak. ‚Saya berkata lagi. ‚Bagaimana kalau separuhnya ya Rosul 
Allah?‛jawab Nabi: ‚Tidak‛. ‚Saya berkata lagi, ‚Sepertiga?‛ Nabi 
berkata:‛Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu 
meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari 

                                                           

102 Ibid,. 
103 Shahih Al-Bukhariy IV (Cairo: Da>r Wa Matba’ Al-Syabi’iy), 181. 
104 Ibid, 178. 
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meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai memeinta kepada 
orang‛. 

Di dalam al-Qur’an hanya dua kewajiban yang disebutkan secara 

berurutan sebagai persyaratan pembagian harta warisan untuk ahli waris 

yaitu wasiat dan utang. Sekalipun dalam al-Qur’an Allah SWT menyebutkan 

wasiat lebih dahulu dari utang, namun tidakalah berarti bahwa dalam 

pelakasanaannya wasiat harus mendahului pembayaran utang. Yang 

dikehendaki Allah dalam ayat ini ialah waisat dan utang harus lebih dahulu 

diselesaikan sebelum pembagian warisan.105 

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 12; 

ۗ  هڰ  .... ڲ  هڰ ڰۻ  ص  ٓ۵  ۡ ۡ غ  ۡ   ٓ۵ ص  ۸ ڰۻ  ص  ۡ ۸ ۢ   
  

‚.... sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). 
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar 
dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun‛.106 
 

Dalam penafsiran yang berlaku, semua ulama menyatakan bahwa 

pembayaran utang harus lebih dahulu dilakukan darpada mengeluarkan 

wasiat. Alasan hukum yang digunakan oleh ulama ini ialah bahwa utang itu 

merupakan keawajiaban, sedangkan wasiat itu hanyalah perbuatan baik yang 

dianjurkan.107 Oleh karenanya, perlu dijelaskan urutan-urutan kewajiban yang 

harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang 

telah meninggal. 
                                                           

105 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 278. 
106 DEPAG RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 113. 
107 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 278. 
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Pertama, Biaya Pengurusan Jenazah. Walaupun dalam al-Qur’an tidak 

dijelaskan sama sekali tentang ongkos pengurus jenazah, namun hasil ijtihad 

dari ulama jumhur menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan 

tindakan pertama yang harus dilakukan. 

Kedua, Pembayaran Utang Pewaris. Utang dari seseorang yang telah 

meninggal tidak menjadi beban ahli waris. Karena utang itu dalam 

pandangan Islam tidak diwarisi. Utang tetap menjadi tanggung jawab yang 

meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Dalam al-

Qur’an surah al-An’am ayat 164; al-Isra’ ayat 15; al-Fatir ayat 18; al-Zumar 

ayat 7 dan al-Najm ayat 38 yang menjelaskan bahwa beban seseorang 

tidaklah dipikulkan di pundak orang lain ( ۺ     ۴  .(ا ۾ 

Ketiga, Menyerahkan Wasiat. Jika sudah mengeluarkan biaya jenazah 

dan utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya adalah 

membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak 

yang berhak.108  

Adanya ketentuan tentang wasiat itu terdapat dalam al-Quran surat 

al-Baqarah ayat 180 yang artinya.  

ۖف  ۡ ۡ ۸ ۸ٱ ۡ ۡ  ۡٱ  ۡ ڰۻ  ص ۡ   ۴ ۡ ۼ ۮ ۾   ۡ ۡ      ۴ ۡ ۮ ۡ ۿ۷ 
ۿڰ  ۡ    ۵٨  

 
‚Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk 

                                                           

108 Ibid, 280-283. 
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ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma´ruf, (ini adalah) kewajiban atas 
orang-orang yang bertakwa‛.109 

 
Dengan telah diserahkannya wasiat kepada yang berhak 

menerimanya, maka secara hukum kewajiban terhadap harta sebagaimana 

yang dituntut Allah telah terpenuhi. Namun perlu diperhatikan selanjutnya 

keterkaitan harta itu dengan hak orang lain di luar hal tersebut diatas, seperti 

hak syirkah dalam harta yang dimiliki dan hak bersama dalam harta yang 

sedang digunakan, termasuk harta bersama perkawinan. 

Syarikat dalam pengertian Islam adalah usaha bersama dua orang atau 

lebih dalam mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama diantaranya; 

al-muzara’ah, mudharabah, syirkah abdan, dan syirkah ‘inan. Dalam semua 

bentuk syarikat itu ada percampuran harta yang harus diselesaikan bila 

terjadi kematian untuk mencari kejelasan mana harta orang yang meninggal 

sebagai miliknya secara penuh.110 

Di samping adanya harta bersama dalam suatu syarikat, terdapat pula 

pemilikan bersama atas harta, sebagaimana yang berlaku pada harta atau 

tanah pusaka dalam lingkungan adat Minangkabau. Dalam pandangan adat 

harta pusaka itu adalah harta bersama dari suatu kaum, yang dalam 

pengusahaan sehari-hari berada di tangan salah seorang atau beberapa orang 

anggota kaum, yang ia dapatkan secara ganggam bautuak atau hak pakai dari 

                                                           

109 DEPAG RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, 40. 
110 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 286. 
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kaum. Ia dapat menggunakan dan mengolah tetapi tidak dapat memilikinya 

secara perorangan. 

Bentuk pemilikan bersama lainnya adalah harta bersama perkawinan 

yang dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) dijelaskan; ‚ harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama‛ yang apabila 

terjadi perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, 

sebagaimana diatur dalam pasal 37. Komplikasi Hukum Islam di Indonesia 

Pasal 96 ayat (1) sebagaimana penjelasan dari UU ini menetapkan ‚Apabila 

terjadi cerai mati, maka seperuh harta bersama menjadi hak pasangan yang 

hidup lebih lama‛. 

 

2.  Harta Warisan Dalam Tinjauan Hukum Islam 

Kalau diperhatikan ayat-ayat al-Qur’an yang menetapkan hukum 

kewarisan, terlihat bahwa untuk harta waris Allah SWT. Menggunakan kata 

‚apa-apa yang ditinggalkan" oleh si meninggal ( ۵۾ ). Kata-kata seperti ini 

didapati 11 kali disebutkan dalam hubungan kewarisan yaitu dua kali dalam 

suat al-Nisa’ ayat 7, dua kali dalam ayat 11, empat kali dalam ayat 12, satu 

kali pada ayat 33 dau kali pada yat 176.111 

Setiap kata-kata ‚ditinggalkan‛ (  dalam ayat-ayat tersebut di atas (۾

didahului oleh kata ‚apa-apa‛ (۵ ) . Dalam bahasa arab kata ‚ma>‛ (۵ ) itu 
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disebut al-maushul yang hubungannya dengan maknanya mengandung 

pengertian ‘umum’.112 artinya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit 

dapat dijadikan harta warisan. 

Dalam Kamus Arab al-munjid harta warisan atau al-miiraath jama’ 

mawaariith di definisikan sebagai berikut : 

 ۴   ۴ ۽: ۴ ۻ ۴  113۾

‚Harta warisan adalah harta peninggalan (tirkah) m\ayit‛. 
 
 

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang 

ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli 

warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan 

harta peninggalan. 

Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau 

dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangakan 

harta wariasan adalah harta peningglaan yang secara hukum syara’ berhak 

diterima oleh ahli warisnya. 

Terjadi perbedaan pendapat anatara para ulama dalam mendefinisikan 

antara harta warisan dan harta peninggalan. 

                                                           
112 Ibid,. 
113 Al-Munjid Fi al-Lughoh Wa al-‘Ala>m (Bairut: Maktabah al-Syarqiyah, 2007), 895. 
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Imam Hanafi berpendapat bahwa harta warisan adalah apa yang 

ditinggalkan oleh pewaris, dan terlepas dari segala macam hak orang lain di 

dalamnya.114  

Sedangkan ulama’ lainnya menggunakan definisi Imam Hanafi 

tersebut sebagai pengertian harta peninggalan. 

Seperti yang di jelaskan Satria Effendi dari apa yang telah 

disimpulkannya dari beberapa mazhab khususnya Hanafi, Maliki, Syafi’i dan 

Hambali, bahwa yang dimaksud dengan tirkah adalah segala apa yang 

ditinggalkan oleh mayit berupa harta yang bersih dari hak-hak orang lain, dan 

berupa hak yang bernilai harta.115 

Begitu pula pengertian dalam KHI yang membedakan antara harta 

peninggalan dengan harta waris.  

Harta peninggalan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh 

pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 

Kemudian yang dimaksud harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah 

bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama 

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah pembayaran hutang 

dan pemberian kepada kerabat.116 

                                                           
114 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 206-207. 

115 Satria Effendi M. Zain., Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Prenada 
Media, 2004), 238. 

116
 Samsul Ma’arif, Kompilasi Hukum Islam, 185. 
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Terlepas dari pada itu semua, harta peninggalan maupun harta waris 

wajiblah baginya untuk bebas dari hak-hak orang lain.  

Sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dalam ayat ini ialah 

waisat dan utang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian 

warisan.117 

Allah SWT mengabadikan hal tersebut dalam surah an-Nisa’ ayat 11 

& 12; 

.....  ۵ ڲ ٓ فۯ  ۺ فِ ۚ  ۮۡ  ڱ   ۗ ۡ  ۡ   ٓ۵ ص ۸ ڰۻ  ص  ۡ ۸ ۢ  ... 
 

... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah 
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. ..118 

 

ۗ  هڰ  .... ڲ  هڰ ڰۻ  ص  ٓ۵  ۡ ۡ غ  ۡ   ٓ۵ ص  ۸ ڰۻ  ص  ۡ ۸ ۢ   
  

‚.... sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). 
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar 
dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun‛.119 

 

Namun Masing-masing mazhab tersebut sepakat bahwa suatu hak 

yang tidak menyangkut dengan harta, tidak termasuk katagori tirkah. 

Misalnya hak untuk menjadi wali nikah bukan merupakan tirkah yang 

dapt diwarisi. Berpindahnya hak mewakilkan seorang wanita kepada wali 

                                                           

117 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 278. 
118 DEPAG RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 113. 
119 Ibid,. 
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berikutnya disebabkan wafatnya wali yang lebih akrab, bukan karena 

dianggap sebagai tirkah, tetatp karena hubungan nasab perwalian yang telah 

diatur secara ketat dalam bab munakahat.120 

 

3. Macam-Macam Harta Waris Dalam Hukum Islam 

Dengan melihat kepada kata-kata yang dipergunakan Allah untuk 

harta warisan yaitu ‚apa-apa yang ditinggalkan‛, yang dalam pandangan ahli 

ushul fikih berarti umum, maka dapat dikatan bahwa harta warisan itu terdiri 

dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, 

baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.121 

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa tirkah adalah suatu 

hak milik yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa uang kontan, benda-

benda yang kongkret, maupun berupa huquq (harta benda yang masih bersifat 

dan belum benar-benar nyata.122 

Tentang yang menyangkut dengan hak-hak yang bukan berbentuk 

benda, oleh karena tidak ada petunjuk yang pasti dari al-Qur’an maupun 

Hadits Nabi, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama berkaitan 

dengan hukumnya. 

                                                           
120 Satria Effendi M. Zain, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, 238 
121 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 209. 
122 Wahbah Az-Zuhailii, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VIII, 247. 
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Pertama, hak-hak yang oleh ulama disepakati dapat diwariskan yaitu 

hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewati 

jalan.  

Kedua, hak-hak yang disepakati oleh ulama tidak dapat diwariskan 

yaitu hak-hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeiharaan dan hak 

kewaliyan ayah atas anaknya.  

Ketiga, hak-hak yang diperselisihkan oleh ulama tentang kelegalan 

pewarisannya adalah hak-hak yang tidak bersifat pribadi dan tidak pula 

bersifat kebendaan, seperti hak khiyar dan pencabutan pemberian.123 
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BAB III 

FATWA MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 TENTANG HKI 

 

A. Profil MUI 

Majelis Ulama Indonesia didirikan di jakarta pada tanggal 17 rajab 1395 

H, bertetapan dengan tanggal 26 juli 1975 M dalam pertemuan Alim Ulama yang 

dihadiri oleh majelis ulama daerah, pimpinan Alim Ulama yang dihadiri oleh 

majelis ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina rohani 

dari emapt angkatan (Angkatan Darat, Angkat Udara, Angakatan Laut Dan 

Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai 

pribadi. 

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk 

pendatangan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditanda tanganni 

oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua majelis ulama daerah tingkat 

bupati 1 se-Indonesia, 10 orang ulama dari usur organisasi kemasyarkatan 

(Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari dinas rohani Islam AD, AU, AL 

dan POLRI, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.124 

Kesepuluh ormas Islam tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU) diwakili 

KH. Moh. Dahlan, Muhamdiyah diwakili oleh Ir. H.Basit Wahid, Syarikat Islam 

                                                           

124 Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia (Memuat Keputusan-Keputusan 
MUI Yang Berkaitan Dengan Keorganisasian) (Jawa Timur: Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, 
2013), 7. 
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(SI) diwakili oleh H.Hurhasan Ibnu Hajar, al-Wasyhliah diwakili oleh Anas 

Tanjung, Mathla’ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su’aidi, Gabungan Usaha–

Usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh 

KH.S.Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh 

H.Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, 

dan al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zainal Arifin Abbas. 

Pertemuan Alim Ulama yang meliharkan MUI tersebut ditetapkan 

sebagai MUNAS (musyawarah nasional) MUI pertama. Dengan demikian, 

sebelum adanya MUI pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk 

maejlis ulama. Dengan demikian, kelahiran MUI tumbuh dari bawah (bottom up) 

sesuai aspirasi ulama di daerah.125 

 

B. Sejarah Singkat MUI 

Pada awal berdirinya telah muncul kontroversi pro dan kontra. Selain itu, 

penerimaan masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, kareana 

pada saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang 

harmonis. 

Ketika itu pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan rekayasa 

sosial (social eginering) melalui kebijakan floating mass (massa mengambang) 

yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyerdehanaan 

                                                           

125 Ibid, 8. 
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(penciutan) jumlah partai politik melalui visi partai-partai yang sehaluan, 

termasuk partai Islam. Kehadiran MUI pun dicurigai sebagai rekayasa pemeritah 

untuk memabatasi peranan dan kiprah ormas Islam.126 

Oleh karena itu pada tahun pertama, bahkan dalam periode awal, progam 

utama MUI adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat 

Indonesia maupun dunia Internasioanal tentang eksistensi, tugas dan fungsi 

MUI. Kepengurusan MUI disetiap jenjang dalam setiap periode berlangsung 

selama 5 (lima) tahun. Sampai saat ini kepengurusan MUI di tingkat pusat telah 

terselenggara dalam 8 (delaapn) periode, yaitu: 

- Periode I 

(1975-1980). Ketua umum Prof. Dr. Hamka, Sekretaris umum Drs. H. 

Kafrawai Ridwan, MA. 

- Periode II 

- (1980-1985). Ketua umum KH. M.Syukri Gozali. Sekretaris umum H.A. 

Burhani Tjokrohandoko. Sebelum habis masa bakti H.A. Burhani wafat, 

digantikan oleh H. A. Qadir Basalamah. 

- Periode III 

- (1985-1990). Ketua umum KH. Hasan Basri, Sekretaris umum H.S. 

Prodjokoesoemo. 

- Periode IV 

                                                           

126 Ibid, 10. 
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- (1990-1995). Ketua umum KH. Hasan Basri, Sekretaris umum H.S. 

Prodjokoesoemo. 

- Periode V 

- (1995-2000). Ketua umum KH. Hasan Basri, Sekrtaris umum Drs. H.A. Nazri 

Adlani. Sebelum masa bakti berakhir, KH. Hasan Basri wafat, digantikan 

oleh Prof. KH.Ali Yafie. 

- Periode VI 

- (2000-2005). Ketua umum KH. Sahal Mahfudh, Sekretaris umum Prof. Dr. 

H.M. Din Syamsudin. 

- Periode VII 

- (2005-2010). Ketua umum KH. Sahal Mahfudh. Wakil ketua umum Prof. 

Dr.H.M. Din Syamuddin. Sekretaris umum Drs. H. M. Ichwan Sam. 

- Periode VIII 

- (2010-2015). Ketua umum Dr. KH. Sahal Mahfudh, Wakil Ketua umum Prof. 

Dr. H. Din Syamsuddin, Sekretarsi jenderal Drs. H.M Ichwan sam.127 

 

C. Visi Dan Misi Majelis Ulama Indonesia 

a) Visi MUI 

Tepatnya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan yang baik, memroleh ridho dan ampunan allah swt (baldatun 

                                                           

127 Ibid, 12. 
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thayyibatun wa rabbun ghufur) menuju masyarakat berkualitas (khaira 

ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul 

Islam wal muslim) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagai manifestasi dari rahmatan bagi seluruh alam (rahmatan lil 

‘alamin). 

 

b) Misi MUI 

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara 

efektif, dengan menjadikan ulama sebagai penutan (qudwah hasanah) 

sehingga mengarahkan dan membina ummat Islam dalam menanamkan 

dan memeupuk aqidah Islamiyah serta menjalankan syari’ah islmaiyah. 

Melaksanakan dakwah Islamiyah, ‘amar ma’ruf nahi mungkar 

dalam mengemabangkan akhlaqul karimah, agar terwujudnya masyarakat 

berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. 

Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 

mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah negara 

kesatuan repubilk Indonesia.128 

 

 

 

                                                           

128 Ibid, 13-19. 
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D. Orientasi Majelis Ulama Indonesia 

Majelis ulama Indonesia mempunyai 9 (sembilan) orientasi 

perkhidmatan, yaitu: 

a. Diniyah: majelis ulama Indonesia merupakan ‘wadah perkhidmatan’ yang 

mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam 

yang kaffah. 

b. Irsyadiyah; majelis ulama Indonesia merupakan perkhidmatan dakwah 

wal isrsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan 

serta melaksanak ‘amar ma’ruf nahi munkar dalam arti yang seluas-

luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk 

dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah. 

c. Hurriyah; Majelis Ulama  Indonesia merupakan wadah berkhidmatan 

independent yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun 

terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, 

mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat. 

d. Ta’awunniyah: Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 

yang mendasari dari pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan 

ketaqwaan dalam membela kaum dhu’afa untuk meningkatkan harkat dan 

martabat serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan 

atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan ummat 

Islam (ukhuwah islamiyah). Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan 
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bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan 

kebangsaan (ukhuwah wathaniyyah) dan memperkukuh persaudaraan 

kemanusiaan (ukhuwah basyariyah).129 

e. Syuriah: Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui 

pengemabangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap 

berbagai aspirasi yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat. 

f. Tasamuh: Majelis Ulam Indonesia merupakan wadah perkhidamatan yang 

mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam mengahadap 

masalah-masalah khilafiyah. 

g. Qudwah: Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang 

mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa-prakarsa 

kebijakan yang bersifat pertintisan untuk kemasalahatan umat. 

h. Addualiyah: Majelis Ulama Indonesia meruapakan wadah perkhidmatan 

yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif 

memperjuangkan perdamaian dunia yang sesuai dengan ajaran Islam.130 

 

 

 

 

                                                           

129 Ibid, 20. 
130 Ibid, 21. 
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E. Peran Majelis Ulama Indonesia 

Berdasarkan jati diri ulama sebagai waratsat al anbiyaa, maka majelis 

ulama Indonesia mempunyai peran sebagai : 

a. Sebagai ahli waris tugas para nabi (waratsat al anbiya<) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para 

nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya 

suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. 

Sebagai warastun al anbiya> , Majelis Ulama Indonesia menjalankan 

perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun  dengan 

konsukuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena 

perjuangannya bertentangan dengan sebagai tradisi, budaya dan 

peradaban manusia.131 

b. Sebagai pemberi fatwa (mufti) 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat 

Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi 

fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakomodasikan dan 

menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran 

paham dan pemikiran serta organisasi keagamaanya. 

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (ra’iy wa khadim al ummah) 

                                                           

131 Ibid, 22. 
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Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al 

ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, 

aspirasi dan tutunan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia 

senantiasa beriktiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun 

tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, 

Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela 

dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya 

dengan pemerintah. 

d. Sebagai penegak amar makruf dan nahi mungkar 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar 

makruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai 

kebenaran dan kebatilan dengan kebatilan dengan penuh hikmah dan 

istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan 

wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang 

senantiasa merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa 

dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masayarakat 

dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah).132 

e. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (al tajdid) 

                                                           

132 Ibid, 23. 
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Majelis ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid, yaitu gerakan 

pembaruan pemikiran Islam melalui gerakan pemurnian (tashfiyah) dan 

dinamisasi (tathwir). 

f. Sebagia pelopor gerakan perbaikan umat (ishlah al ummah) yang meliputi 

: 

1) Sebagai pendamaian terhadap perbedaan dan gerakan yang terjadi di 

kalangan uamt. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat 

Islam maka majelis ulama Indonesia dapat menempuh jalan al-jam’u 

wa-al-tawfiq (kompromi dan penyesuaian) dan tarjih (mencari hukum 

yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara 

semangat persaudaraan (ukhuwah) di kalangan umat Islam Indonesia. 

2) Sebagai pelopor perbaikan umat (islah al-ummah) dengan cara: 

pertama, membinan dan memelihara kehidupan umat (himayah al-

ummah), terutama dalam aqidah, syari’ah, dan akhlaq. Kedua, 

penguatan pemberdayaan umat (taqwiyah al ummah). Ketiga, 

berusah terus menerus menyatukan umat (tauhid al-ummah). 

3) Sebagai pengemban kepemimpinan umat (qiyadah al ummah) 

MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggung jawab atas 

maju mundurnya kehidupan bangsa (syirkat al mas’uliyyah) terutama 

dalam hal 1) terciptanya kerukunan intern dan antar umat beragama, 

2) perbaikan akhlak bangsa 3) pemberdayaan umat Islam dalam 



76 

 

semua segi kehidupan. Maka MUI perlu ikut berperan sebagai 

pengemban kepemimpinan umat (qiyadah al ummah) secara 

kelembagaan.133 

 

F. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Menurut Fatwa MUI 

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  dalam fatwa MUI 

Dalam fatwa MUI, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual 

adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan 

suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, 

HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas 

intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya 

untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya 

intelektualnya. 

HKI yang dimaksud dalam fatwa MUI meliputi: 

a) Hak perlinduangan varites tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan 

negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varitas 

tanaman untuk menggunakan sendiri varites hasil permuliannya, untuk 

                                                           

133 Ibid, 24. 
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memberi persetujuan kepada orang tau badan hukum lain untuk 

mengguaknanya selam waktu tertentu. 134 

b) Hak rahasia dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh 

umum di bidang  teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis 

karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahisannya oleh 

pemilik rahasia dagang. Pemilikan rahasia dagang berhak menggunakan 

sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi 

kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau 

menggunakan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan 

yang bersifat komersial. 

c) Hak disain, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara republik 

Indonesia kepada pendisain atas hasil krasinya selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuaanya kepada pihak lain 

untuk melaksanakan hak tersebut. 

d) Hak disain tata letak terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh 

negara republik Indonesia kepada pendisain atas hasil krasinya selama 

waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuaanya 

kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.  

e) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara republik Indonesia 

kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu 

                                                           

134 Ma’ruf Amin, Dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta: Penerbit 
Airlangga, 2001), 474. 
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tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada 

pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 

f) Hak atas merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara republik 

Indonesia kepada pemilik merek yang didaftarkan dalam daftar umum 

merek untuk jangka waktu tertentu engan mengguanakan sendiri merek 

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. 

g) Hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan hak izin  

untuk itu dengan tidak mengurai pembatasan-pembatasan menerut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.135 

 

2. Ketentuan Hukum HKI Dalam Fatwa MUI 

Dalam menetapkan fatwa, MUI hanya dapat berfatwa jika itu 

termasuk dalam kewenangan dan wilayahnya. Seperti yang disebutkan dalam 

pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI 

secara umum menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaaan 

secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah akidah yang 

menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia. 

Secara format fatwa, ketentuan hukum dalam fatwa MUI disebutkan 

dalam diktum. Diktum yang dimaksud diantaranya memuat subtansi hukum 

                                                           
135

 Ibid,. 
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yang difatwakan dan rekomendasi dan /tau jalan keluar, jika dipandang 

perlu.136 

Ketentuan hukum HKI dalam fatwa MUI 

NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 adalah sebagai berikut : 

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huqu>q maliyyah 

(hak kekayaan, hak ekonomis) yang mendapat perlindungan hukum 

(ma’s}um) sebagai ma>l (kekayaan). 

2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud 

angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum 

Islam. 

3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qu>d ‘alaih), baik akad 

mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at, 

(nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. 

4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas 

pada menggunakan, mengunkapkan, membuat, memakai, menjual, 

mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, 

mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI 

milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya 

adalah haram.137 

 

                                                           

136 Ibid,. 
137 Ibid,. 



80 

 

G. Dasar Hukum MUI Dalam Menetapkan HKI Sebagai Kekayaan 

1. Sumber dan Ijtihad Hukum MUI  

Pada awal perkembangan Islam, fatwa dikeluarkan oleh ahli fikih 

tanpa status resmi. Sehingga tidak ada ketetapan prosedur yang baku. Tetapi 

dengan perkembagan aparat birokrasi berbagai negara di dunia Islam, 

akhirnya sejumlah mufti diangkat sebagai pejabat negara. hal ini sudah 

pernah terjadi pada masa kerajaan utsmani. Di indonesia, organisasi multi 

tersebut dideklarasikan dengan nama majelis ulama indonesia. Metode 

pembuatan fatwa MUI pertama kali dibuat pada 1975 dan tampak kemudian 

dalam himpunan fatwa MUI 1995 dan 1997.  

Secara umum, pejunjuk prosedur penetapan fatwa MUI dapat 

dikemukakan  sebagai berikut:   

a. Dasar-dasar fatwa adalah 1). Al-Qur’an, 2). Sunnah (tradisi dan kebiasaan 

Nabi), 3). Ijma’ (kesepakatan pendapat para ulama), 4). Qiyas (penarikan 

kesimpulan secara analogi). 

b. Pembahasan masalah yang memerlukan fatwa harus mempertimbangkan: 

1). Dasar-dasar fatwa merujuk ke atas. 2). Pendapat para imam madzhab 

mengenai hukum Islam dan pendapat para ulama terkemuka diperoleh 

melalui penelitian terhadap penafsiran al-Qur’an. 



81 

 

c. Pembahasan yang merujuk ke atas adalah metode untuk menetukan 

penafsiran mana yang lebih kuat dan bermanfaat sebagai fatwa bagi 

masyarakat Islam. 

d. Ketika suatu permasalahan yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan 

seperti prosedur di atas, maka harus ditetapkan dengan penafsiaran dan 

pertimbangan (ijtihad). 

e. Mereka yang mempunyai otoritas untuk menangani fatwa adalah sebagai 

berikut; 1). MUI berkaitan dengan: a). Masalah-masalah keagamaan yang 

bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara 

umum. b). Masalah-masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah 

tertentu yang dianggap dapat diterapkan di wilaya lain. 2). MUI tingkat 

propinsi berkaitan dengan masalah keagamaan yang sifatnya lokal dan 

kasus kedaerahan, tetapi setelah berkonsultasi dengan MUI pusat dan 

komisi fatwa.138 

f. Sidang komisi fatwa harus dihadiri para anggota komisi fatwa yang telah 

diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan pusat propinsi dengan 

kemungkinan mengundang para ahli jika dianggap perlu. 

g. Sidang komisi fatwa diselenggarakan ketika; 1). Ada permintaan atau 

kebutuhan yang dianggap MUI memerlukan fatwa. 2). Permintaan atau 

                                                           

138 Aunur Rohim Faqih, HKI, Hukum Islam Dan Fatwa MUI, 40-41. 
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kebutuhan tersebut dapat dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan 

masyarakat atau MUI sendiri. 

h. Sesuai dengan aturan sidang komisi fatwa, bentuk fatwa berkaitan dengan 

masalah tertentu harus diserahkan ketua komisi fatwa kepada ketua MUI 

nasional dan propinsi. 

i. Pimpinan pusat MUI nasional/propinsi akan merumuskan kembali fatwa 

itu ke dalam bentuk sertifikat keputsan pendapat fatwa. 

 

2. Dasar Hukum MUI dalam menetapkan HKI Sebagai Harta Kekayaan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa 

NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 didasarkan pada tiga hal. Pertama yaitu 

pada ayat-ayat al-Qur’an, yang kedua adalah hadis nabi dan yang ketiga 

adalah hasil ijtihad para ulama’ fiqh terdahulu. Dalam hal pola ijtihad, MUI 

mengguanakan pola qiyasi (ta’lili) karena MUI dalam hal ini 

mengindentikkan HKI sebagai hak ma>liyah yang lainnya.139 

Dasar hukum MUI yang bersumber dari al-Qur’an dalam penetapan 

fatwa ini adalah surat an-Nisa’: Ayat 29, al-Syu’ara :183 dan al-Baqarah 

:279. Semua ayat tersebut secara umum melarang berubuat dzalim dengan 

memakan hak orang lain tanpa hak. Ayat-ayat al-Qur’an tersebut juga 

pernah digunakan MUI dalam fatwa tentang hak cipta. 

                                                           

139 Ibid, 41-59 
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Dasar hukum kedua yang digunakan MUI adalah hadisth yang 

diantaranya adalah hadisth tetang harta kekayaan sebagai harta warisan yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 

 ۵ ا فۯ ۿ  ۾  ۵ا ف ۵) ۾   ۹ ۴ ۴)140 

 Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk 
ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan 
kepadaku (HR. Bukhori). 
 

 ۴   ۴    ۵ ۿ)... ۮ  ۴ ۴ 141( 

Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, 
dilindungi) ... (HR. Al-tirmizi). 

 
۵  ه ص ه    ئ ۮا : ج ۹ ۵    ش ا  إ     ا 

   ۷  ۸ ...(  ۴)142 
Rasullallah SAW. Menyampaikan kepada kami; sabdanya: 

‚ketahuilah tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya 
kecuali dengan kerelaan hatinya ... (HR. Ahmad). 

Hadisth-haditsh tentang larangan berbuat zalim, antara lain dalam 

hadist qudsi, allah swt berfirman:  

 ۴ ۵ ۵ فا ۾ ۿ ۸  ۽ ۴    ج ۵۹ ۮ   ۵ ...( ۴)143 

Hai para hamba-ku! Sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman 
atas diri-ku dan aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di 
antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi ... (HR.Muslim). 

 
ا   ۵)... ۴    ۴ ا  ۹ ۴ ۴)144 

                                                           

140 Muhammad Ibn Isma>il Ibn Ibra>him al-Bukho>ri, Shohih al-Bukho>ri (Mesir: 1897), 2476. 
141 At-Tirmidzi, Shoh}ih at-Tirmidzi (Arab Saudi: Maktabah Ma’a>rif,1419), 1100. 
142 Ah}mad Ibn H}ambal, al-Musnad lil Ima>m Ah}mad (Mesir : Da>rul al-Hadi<th, 1416H), 1781. 
143 Al-Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani<, Terjemah Bulughul Maram Dan penjelasanya, 707. 
144 Ah}mad Ibn Ali< Ibn H}ajar al Asqolani<, Fath}ul Ba>ri Syarh}u Shoh}i<h}ul Bukho>ri <., (Mis}ro<: Da>ru 

Azzaba>n Atturoth, 1407H), 117. 
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Muslim adalah saudara muslim (yang lain), ia tidak boleh menzalimi 
dan menghinanya . (HR. Bukhari). 

 
۴ ا   ۴   145ا

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh 
pula membahayakan (merugikan) orang lain. 

 

Dalam penetapan fatwa ini, MUI juga melengkapi dasar hukumnya 

dengan kaidah fikihsebagai berikut: 

۴  ۴146 

‚Bahaya (kerugian) harus dihilangkan‛. 
۵ ۴ ۷ ۵   ج ۴  147 

‚Menghidarkat mafsadah didahulukan atas mendatangkan maslahat‛. 
 

غ ۸غ ۮ ا ف   ۴ ۿ ۴148 

‚Tidak boleh melakukan perbuatan atas (menggunakan) hak milik 
orang lain tanpa seiizinnya‛. 

۴ ۿ  ۴ ف  ۵  149 

‚Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah 
haram‛. 

 
 

Kemudian MUI juga menggunakan hasil ijtihad ulama fiqh terdahulu 

sebagaimana berikut: 

                                                           

145 Ah}mad Muhammad az-Zarqo>, Syarh}u Qowa>idul al Fiqhi<yah, (Dimaskus : Da>rul al Qolam, 1989M), 
165. 

146 Ibid, 179. 
147 Ibid, 205. 
148 Ibid, 461. 
149 Mahjuddin, Masail Al-Fiqh  (Jakarta : Kalam Mulia, 2012), 50. 
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1. Keputusan Majma’ al Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) mu’tamar v tahun 

1409 H/1988 M tentang huqu>q al ma’nawiyyah: 

ا   :   ۴ ۴ٱ  ف  ۿ۫ ۴ ۻ  ۵ ۿ ۻ ۴ ا ۴  ۵ ۿ ۴ ۴ ۴  ۵ ۿ ۴إ ۴
۵ ۸۵ ۵    ۵صۻ ۴ٱص ۻ , ۴ٱ ۵ ۻ  ۵ص  ف ۴ ۵ ف ۴  ص۹ 

۵  ۵ ۿ ۴ ۺ  ۵. ۿ۹ ۵ ش ۿ ۸  ۴  ,۵  ۵ ۿ . فا  ۴إ
۵ ۻ : ۵ ۵ ۿ ۻ ۴ ا ۴  ۵ ۿ ۴ ۴ ۴  ۵ ۿ ف ف ۴إ ۴ ۿ ۴ 

۵ غش,    ۸  ۴ ۿ  ۴ غ  ۿ ۴ ۴ ۴ ۵     ص۹ , ۮ ۿ ۸ۯ
۵ ۵  ۵. ۵ ۵ :۵ ۻ ش  ۵ إ۸ۿ ۴   ۴ إ  ۴ ف  ۿ۫ ۴  , ۵ ۸۵ ۴ٱص

۵ ف ف ۿ ۴  ,۵   ۴ ۿ  150.ا ۴إ
 

Pertama, nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan 
(karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang 
dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu 
mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh 
karean itu, hak-hak seperti itu tiak boleh dilanggar. Kedua, pemilik 
hak-hak nonmaterial seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan 
hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, dan bisa 
ditransasikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari 
berbagai ketidakkepastian dan tipuan, seperti halnya dengan 
kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang berseifat material. 
Ketiga: hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi 
oleh syara’. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan 
tidak boleh dilanggar. 

 
 

2. Pendapat ulama tentang HKI, antara lain: 

 

 ۵ ۻ    ۵ف ۻ  ۴ ۵ ۵ف )۴  ۴ ۴ ۹ۿ  ۿ۵ ۴ ۴  (۴إ
۵ ۵ ش ۿ ۵ ۴إ ۵۹  ۴ ۴  ۮ ۸  ۴  ۵ ۵ا  ۵ ۴۾ ۻ ف  ۿ  ۴  . 151 

 
Mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki, syafi’i dan 

hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan 
manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh 
dimanfaat secara syara’ (hukum Islam).  

 

                                                           

150 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu IV (Bairut: Dar Al-Fikr Al-Mu’ashir, 1998), 
247 

151 Ibid,. 
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Atas dasar qaidah istishlah tersebut, mencetak ulang atau 

mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran 

atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan 

tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam 

pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti 

rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara 

melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang 

menimpanya‛. 

 
Selain al Qur’an, Hadisth dan hasil ijtihad ulama fiqh 

terhdahulu, dasar hukum yang diguanakan MUI adalah penjelasan dari 

pihak MIAP. Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) adalah 

komunitas anti pemalsuan yang didirikan pada tahun 2003, sebagai 

hasil dari kesepakatan diskursi dan kerja sama antara beberapa 

konsultasi hukum. Anggota MIAP terdiri dari beberapa macam industri 

dan perusahaan yang menentang praktek-praktek pemalsuan.152 

MIAP yang diwakili oleh Ibrahim Senen, tanggal 26 mei 2005 

menghadap kepada MUI untuk memberikan pemaparan terkait dengan 

tingkat pembajakan yang ada di Indonesia yang dirasa sudah mencapai 

titik yang benar-benar merugikan pencipta.  

Hal ini didasarkan pada kondisi sebagai berikut: 1). Pembajakan 

yang ada ketika itu sudah mencapai kondisi yang mengkhawatirkan; 2). 

Belum adanya istrumen lain diluar Undang-Undang HKI guna 

                                                           

152 Ainur Rokim Faqih Dkk., HKI, Hukum Islam Dan Fatwa MUI, 44. 
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memberantas pembajakan; 3). Fatwa MUI dianggap sebagai salah satu 

instrumen yang cukup efektif di luar peraturan perundang-undangan; 

4). Fatwa MUI diharapkan daapt memberikan efek yang signifikan 

terhadap masyarakat, mengingat bahwa mayoritas masyarakat 

Indonesia penganut agama Islam.153 

Dasar hukum terakhir yang digunakan MUI dalam kosideran 

fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005  tentang perlindungan 

HKI adalah hukum positif Indonesia, diantaranya: 1). UU no. 29 tahun 

2000 tentang perlindungan varitas tanaman; 2). UU no. 30 tahun 2000 

tentang rahasia dagang; 3). 31 tahun 2000 tentang desain industri; 4). 

UU no. 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu; 5) UU 

no.14 tahun 2001 tentang paten; 6). UU no. 15 tahun 2001 tentang 

merek dan 7). UU no. 19 tahun 2002 tentang hak citpa.154 

 

H. Pemindahan Hak Berupa HKI dalam fatwa MUI 

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab diatas, di antara sebab-

sebab pemilikan terhadap harta benda adalah melalui empat sebab. Pertama, 

melalui ibtira>zul mubaha>tz. Kedua, melalui attawalu>d. Ketiga, melalui khila>fah 

dan keempat, melalui aqad.155 

                                                           

153 Ibid,. 
154 Ma’ruf Amin, Dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, 474. 
155 Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah, 58. 
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MUI mendefinisikan HKI sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis 

hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga 

memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh 

perlindungan atas karya intelektualnya. 

Dengan demikian, sebab kepemilikan HKI sebagai benda dapat diperoleh 

dari ibtira>zul mubaha>tz berupa karya cipta (kreatifitas alam pikir manusia), 

sedangkan kepemilikan harta kekayaan dari sebab attawalud berupa hak 

ekonomis dari karya cipta intelekktual dengan menjualnya sebagian (lisensi) atau 

seluruhnya (permanen). 

MUI menyebutkan bahwa pemindahan hak secara umum sebagai berikut:   

‚HKI dapat dijadikan objek akad (al-ma’qud ‘alaih), baik akad 
mua’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (nonkomersial), 
serta dapat diwakafkan dan diwariskan ‚.156  

 
Akad ditinjau dari segi tukar-menukar hak dibagi dua: 

Pertama,  Akad muawadhah yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik 

(dalam hal ini semua pihak saling memberikan objek akad), seperti jual beli, 

penjual memberikan barang dan menerima pembayaran sedangkan pembeli 

memberikan harga dan menerima barang.157 

Kedua,  Akad tabarru’at yaitu akad-akad yang berdasarkan pemberian 

dan pertolongan (hanya salah satu pihak yang memberikan objek akad), seperti 

                                                           

156 Ma’ruf Amin, Dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, 474-476. 
157http://arizaekky.blogspot.com/2013/06/konsep-akad-dalam-Islam.html, 4:42/5/3/2015 

http://arizaekky.blogspot.com/2013/06/konsep-akad-dalam-islam.html


89 

 

hibah dan ‘ariyah. Ketiga, Akad yang mengandung tabarru’ pada permulaan 

tetapi menjadi muawadhah pada akhirnya, seperti qardh.158 

Dalam hukum positif Indonesia disebutkan bahwa HKI dapat 

diperalihkan sebagian atau seluruhnya berdasarkan hal-hal berikut: 1. Pewarisan, 

2. Hibah, 3. Wasiat, 4. dimiliki negara, 5. Perjanjian (aqad). 159 

HKI dapat dialihkan dengan wakaf dipertegas kembali dalam UU NO 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf. Harta Wakaf berupa Harta benda bergerak 

dijelaskan pada pasal 13 ayat 3 huruf e UU. NO. 41 Tahun 2004, bahwa yang 

dimaksud dengan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis 

dikonsumsi salah satunya seperti Hak Kekayaan Intelektual.160  

Peralihan HKI berdasarkan kewarisan juga dapat ditemukan dalam 

Komplikasi Hukum Islam (KHI). KHI membedakan antara harta peninggalan 

dengan harta waris. Harta peninggalan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan 

oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 

Kemudian yang dimaksud harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah 

bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama 

sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah pembayaran hutang dan 

pemberian kepada kerabat.161  

 

                                                           

158 Ibid,. 
159 Pendapat penulis yang diringkas dari berbagai Undang-undang di Indonesia terkait HKI. 
160 UU NO 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
161 Samsul Ma’arif, Kompilasi Hukum Islam, 185. 
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I. Fatwa MUI  Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Warisan  

Lahirnya fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang 

perlindungan hak kekayaan intelektual tidak lepas dari maraknya pembajakan 

terhadap HKI. Pelanggaran terhadap HKI dirasa sangat meresahkan dan 

merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. 

Pelanggaran hanya akan berakibat hukum jika pencipta, pemegang hak 

atas karya intelektual tersebut telah mendaftarkannya kepada negara melalui 

instasinya yang mewenanginya. 

Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud dalam fatwa MUI adalah hak 

untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang 

dari bersangkutan diberikan hak privat untuk mendaftarkan, dan memperoleh 

perlindungan atas karya intelektualnya.162 Artinya hanya pemegang haklah yang 

berhak menikmati hak-hak ekonomis atas karya intelektualnya atau orang lain 

yang telah diberikan izin darinya. 

Hak Kekayaan Intelekual yang dimaksud oleh fatwa MUI adalah sebagai 

berikut; Pertama, Hak Paten. Kedua, Hak Varites Tanaman. Ketiga, Hak Rahasia 

Dagang. Keempat, Sirkuit Terpadu. Kelima, Hak Cipta. Keenam, Hak Merek. 

Ketujuh, Hak Desain Industri. 

Dalam fatwa tersebut, selain Hak Ekonomis (hak kekayaan) ada juga Hak 

Eklusif yang diberikan negara oleh pemegang hak. Hak Eklusif merupakan hak 

                                                           
162 Ma’ruf Amin, Dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, 474 
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untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, 

memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. 

Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk 

menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. 

Hak menikmati secara ekonomis atau hak ekonomis atas karya 

intelektual tersebut menurut hukum Islam harus dilindungi sebagai harta 

kekayaan atau ma>l sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.  

Oleh karenanya, dalam fatwa tersebut selain sebagai objek akad, wakaf 

maka HKI dapat dijadikan objek harta warisan. Sebagaimana dapat ditemui pada 

poin tiga sebagai berikut:  

HKI dapat dijadikan objek akad (al-ma’qud ‘alaih), baik akad 
mua’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (nonkomersial), 
serta dapat diwaqafkan dan diwariskan ‚. 

 
MUI juga mengambil pendapat ulama sebagai dasar hukum untuk 

menegaskan bahwa hak dalam hal ini HKI, dapat dijadikan sebagai harta 

warisan/harta peninggalan. Yang dikutib dari As-Sayyid al-Bakri dalam kitab 

I’anah al-thalibin yaitu ‚ tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta 

atau hak‛.163 

 

 

                                                           

163 Ibid, 474- 476. 
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HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUINO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 

TENTANG HKI  

SEBAGAI HARTA WARISAN 

 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Yang Digunakan MUI Dalam 

Fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang HKI Sebagai Harta 

Kekayaan 

1. Dasar Hukum Yang Digunakan MUI Dalam Penetapan HKI Sebagai Harta 

Kekayaan 

Secara metodologis, hukum Islam didasarkan pada tiga hal, yakni al 

Qur’an, al Hadis dan hasil pemikiran yang dinamakan ijtihad. Ijtihad 

menjadi penting karena merupakan artikulasi dari teks al-Qur’an dan al 

Hadith. al-Qur’an yang bersumber dari wahyu Allah sudah tidak berlanjut 

lagi, bahkan dapat dikatakan praktis sudah berhenti sejak seribu tahun 

silam. Demikian juga al-Hadish yang praktis berhenti setelah Nabi 

Muhammad SAW wafat. Sementara permaslahan hukum senantiasa 

berkembang dan terus berkembang. Oleh karenanya, perlu adanaya satu 

sarana untuk mengartikulasikan teks supaya dapat menjawapermasalah 

zaman. 

Oleh karena itu, ijtihad sebagai satu prinsip dan gerak dinamis dari 

khazanah pemikiran Islam merupakan aktivitas akal dan nalar yang 
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dilakukan para ahli fiqh (mujtahid) dalam menggali ilmu agama. Dalam 

lintasan sejarah, kegiatan ijtihad sudah dilaksanakan semanjak zaman 

Rasullalloh. Kemudian diteruskan oleh para sahabat dan akan terus 

berlanjut sesuai dengan dinamika zaman. 164 

Harta dalam bahasa arab disebut al ma>l atau jama’nya al amwa>l. 

Dalam kamus  al-muhtih, al ma>l adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki. 

Menerut istilah syara’, harta adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan pada 

sesuatu yang legal menurut hukum syara’, seperti jual-bil, pinjam 

meminjam, konsumsi dan lain-lain.  

Berdasarkan pengertian tersebut, maka seluruh apapun yang 

digunakan manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. Tidak 

terkecuali Hak Kekayaan Intelektual baik berupa yang dapat dikomersialkan 

maupun hanya sekedar pengambilan manfaat dari HKI. Sepanjang tidak 

bertengtangan dengan dasar-dasar/nilai-nilai agama Islam. 

Menurut terminologi fiqh, hasil pembahasan jumhur ulama tentang 

harta (benda) tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari 

suatu benda. Lebih lanjut lagi ibn ‘arafah berpendapat bahwa: ‚harta secara 

lahir mencakup benda yang dapat diindra dan benda yang tidak dapat 

diindara (manfaat). Ia mendefinisikan benda yang tidak dapat diindra sebagai 

manfaat yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya‛. 

                                                           

164Aunur Rohim Faqih Dkk,. ‚HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI‛, 15. 
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Ulama syafi’iyah dan hanabilah memandang bahwa manfaat (al 

manfa’ah) adalah amwa>l mutaqawwamah (harta yang bernilai) karena 

manfa’at lah yang sebenarnya dimaksud dari pada benda benda itu. Pendapat 

ini diperkuat dengan pendapat imam syafi’i bahwa yang menjadi objek sewa 

menyewa itu adalah manfaat, maka implikasinya adalah kontrak sewa 

menyewa berlangsung terus sampai habis masa kontraknya meskipun pemilik 

(orang yang menyewakan) telah meninggal karean manfaat adalah harta yang 

dapat dimiliki. Sehingga, tehentinya akad sewa menyewa hanya karena masa 

akadnya habis, bukan karean wafatnya orang menyewakan.165 

Dengan melihat keterangan di atas, maka HKI merupakan harta (al-

ma>l) yang berupa benda immateriil yang berupa manfa’at (al-manfa’ah) 

karena yang dilindungi bukan benda yang berwujud tetapi ide yang tertuang 

dalam suatu karya itu termasuk dikategorikan sebagai objek waris.  

HKI merupakan hak yang dapat dimiliki secara pribadi oleh 

penciptanya karena pada dasarnya sebuah ciptaan yang kemudian 

mendapatkan perlindungan berupa HKI diperoleh melalui kerja keras dengan 

mencurahkan kemampuan akal dan pikirannya, bahkan dalam mewujudkan 

ciptaaanya, si pencipta tidak jarang mengeluarkan modal yang cukup besar. 

Dengan demikian maka wajarlah kalau hak cipta ini harus dilindungi 

sebagaimana perlindungan atas harta materiil seseorang. 

                                                           

165 Ibid, 22. 
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Sebagaimana dijelaskan pada bab ke III, bahwa MUI dalam 

menetapkan fatwa NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang HKI 

berdasarkan dari beberapa dasar hukum antara lain: al-Qur’an surat an nisa’ : 

4:29. 

ا   ۚۡ ڲ  ۴ ۺ  ۾ ٓ   ۾ ۾  ۹   ۮاڰ ۡ ۡ ۸ٱ ۸  ۡ   ۴ ٓ ۡ۫ ۴ ا ۾ ڰ  ۴   ۵ ڱ ۫ٓ  
۵  ۡ ۸ ۵ ڰ  هڰ  ۡۚ ۮ   ۴ ٓ ۿ ۡ   ٩ ۾

 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.166 

 

Ayat tersebut pada dasarnya adalah ayat yang menjelaskan tentang 

larangan untuk melakukan riba. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Katsir mengatakan: 

۵۹ ۵۸ ۵ ۸ ۸ ۴   ۴ ۫     ۵۹  ۵ ۾ ۴ ,  ۾۵۹  ۫۸  
۵ ۴  ۵۸ ۴ ۴ ۫ ۻ  ۿ  غ ش ۴ ۷ ۵ ۵ئ , ۴ ۵ج    

ف ۴ ۵  , ص ۵ ۮ ۵ ۿ ۵ ه     ۴ ۴ ۷ ۼ ف غ۵ ۮ ظ
۵۸ ۻ  ۴ ۴.167 

 

Kutipan di atas mengatakan bahwa Allah ta’ala melarang hambanya 

yang beriman untuk memakan harta sebagian saudaranya dengan jalan yang 

salah, yakni dengan pekerjaan yang didalmnya melanggar syari’at seperti riba 

dan berjudi. 

                                                           

166 DEPAG RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 118 
167 Isma>’il Ibn Umar Ibn Kathi <r Al Qurosyi Al Dimasqo>, Tafsir Ibnu Kathir, (Saudi: Da>r Toyyibah, 

1422H), 83 
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 Hal ini menjadi semakin kuat jika melihat sambungan ayat yang 

mengatakan ‚... kecuali dengan jalan jual beli‛. Karena sejarahnya turunya 

ayat ini adalah setelah dilakukannya pelarangan riba dan judi, tidak sedikit 

umat Islam yang melakukan penerobosan hukum (hillatul hukm), yaitu 

dengan melakukan praktik riba dan judi akan tetapi dibungkus dengan 

kegiatan yang lain yang bertentangan dengan syari’at.168 

Oleh karena itu, Ayat al-Qur’an yang digunakan oleh MUI sebagai dasar 

untuk mengeluarkan fatwa sebenarnya penulis menilai kurang tepat. Karena 

ayat tersebut an-Nisa 29 yang digunakan oleh MUI adalah ayat yeng 

berkenanan dengan pengharaman riba. Padahal jika melihat pola ijtihad yang 

digunakan oleh MUI dalam penetapan fatwa adalah ijtihad qiyasi (ta’lili). 

Dan penulis menilai, riba itu tidak bisa dalam ini kurang tepat apabila di 

kiaskan dengan Pembajakan/Penyalahgunaan HKI. 

Jika dengan pola qiyasi, maka seharusnya ayat yang digunakan untuk 

melarang pembajakan tidak hanya ayat yang berkaitan dengan riba dan judi 

mengingat cara lain yang dalam memakan harta saudaranya tanpa hak 

termasuk di dalamnya adalah mencuri. Mengingat pencurian juga termasuk 

salah satu cara memakan harta orang lain dengan bathil.  

Bahkan mempunyai illat yang dekat dengan pembajakan. Hal ini 

didasarkan pada definisi mencuri, baik yang ada dalam ayat-ayat al-Qur’an 

                                                           

168 Aunur Rohim Faqih, Dkk,. ‚HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI‛, 60. 
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ataupun ijma’ ulama’ tentang definisi mencuri. Pencurian diartikan 

pengambilan dan pengguanan harta (ide) secara tanpa hak dan tanpa 

sepengetahuan si pemilik. Pencurian (sariqoh) oleh al huzayri didefiniskan 

sebagai mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dan sembunyi-

sembunyi. sehingga ayat tetang pencurian juga seharusnya dimasukkan 

menjadi pertimbangan dalam dikelurakannya fatwa ini. 

Selain ayat yang digunakan oleh MUI tersebut dirasa masih belum 

optimal, yang lebih menarik lagi adalah dalam penetapan fatwa ini, MUI juga 

tidak merujuk pada argumentasi dari para tokoh mufassir. Padahal hal ini 

akan sangat mudah dijumpai, terutama mengenai ayat-ayat yang dijadikan 

pendoman MUI. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan mengingat tidak 

akan cukup dipahami sebuah kalam ilahi hanya berdasarkan arti tekstual saja, 

tetapi ada sisi diluar itu yang sangat berpengaruh terhadap penafsiran suatu 

ayat. Artinya, kalau kita masukkan dalam konteks pola ijtihad, maka pola 

ijtihad qiyasi (ta’lili) yang digunakan oleh MUI dirasa masih perlu 

pembenahan.169 

Kemudian dasar hukum no dua dari ayat al-Quran yang digunakan 

MUI dalam fatwanya adalah surat asy-Syura’: 183 yang menjelaskan 

larangan berbuat curang dalam menimbang. 

 
 ۡ  ۡ ۴ ف  ۡٱ ۡ ۡ ا ۾  ۡ  ٓ۵ ڰ۵  ۡش   ۴   ٨ا ۾۹ۡ

                                                           

169 Aunur Rohim Faqih, Dkk.,‚HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI‛, 62. 
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Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.170 

 

Menurut penjelasan dari Tafsir Ibn Kathir sebagai berikut : 

 " ۵ ۵  ش ۴ ۴ ۴  "ا ۾۹ ۴ ف ۴ٱ "  ا ۾   ا ۾
ۻ ۴ٱ   " ۵ ف ۴  ۵   ۴   " ۴ ۴ ۸ ص ا ۾

 ."171۾

 
Kutipan diatas menjelaskan bahwa Allah melarang kita untuk 

mengurangi harta milik orang lain (mengurangi timbangan), serta janganlah 

duduk-duduk dijalan untuk berbuat kerusakan (menakuti-nakuti/membegal 

bagi pejalan yang lewat). 

Bila melihat ayat sebelumnya, maka jelaslah ayat 183 menjelaskan 

tentang larangan berbuat curang dalam menimbang. Semua itu dapat kita 

pahami dari ayat-ayat sebelumnya dalam surat asy-Syura :181-182: 

 ۴ ف ۡ   ۡ ۡ    ۴ ا ۾   ۡ ۡ   ٨ ۶ ۴    ۵ ۡ ۡ ۿ    ۡ ۡ  ا  ٨  
 ۴ ڰ۵ ۾۹ۡ ۴ ف   ۡ ۡ ا ۾  ۡ  ٓ۵ ۡ   ۡش ۡ  ۡٱ  ٨ 

  
 ‚ Sempurnakanlah timbangan dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan 
janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 
merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan .172  

 

Jelas disini, menurut penulis bahwa surat asy-Syuara 183 tidaklah 

berdiri sendiri, artinya hendaknya kita membaca ayat tersebut dengan 

                                                           

170 DEPAG RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 578. 
171 Isma >’il Ibn Umar Ibn Kathi<r Al Qurosyi Al Dimasqu>, Tafsir Ibnu Kathir, 374. 
172http://ibnukatsironline.blogspot.co.id/2015/07/tafsir-surat-asy-syuara-ayat-78-82_15.html, diakses 

pada tanggal 03/03/2016. 

http://ibnukatsironline.blogspot.co.id/2015/07/tafsir-surat-asy-syuara-ayat-78-82_15.html
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membaca juga ayat sebelumnya agar didapatkan maksud dari ayat tersebut. 

Sehingga penggunaan ayat tersebut sebagai dasar hukum fatwa MUI tentang 

perlindungan HKI sebagai harta dirasa kurang tepat. 

Salanjutnya dasar hukum no tiga dari ayat al-Quran yang digunakan 

MUI adalah surat al-Baqarah : 279. 

...... ۡ ا ۾  ۡ       ۡ  ا ۾

........ kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.173 
 

Jika memperhatikan pada keutuhan ayat tersebut maka ayat ini 

menjelaskan tentang larangan mengambil sisa riba sebagaimana firman Allah 

SWT berikut ini :  

ا   ۡ ۡ ا ۾  ۡ     ۡ ۡ ف ۮ ۾۹ۡۿ  ۖ ڲ  هڰ   ۶ ۡ ۸ ۴ ۡ۫ ۴ ف ۡ ۡ ۾ ڰ فۯ 
 ۡ   ٧٩ ۾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 
bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.174 

 

Dalam tafsir Ibnu Kathir dijelaskan bahwa ayat tersebut turun untuk 

menghapus riba jahiliyah. 

  ۸۴ ۵   : ۸  ۵ ۹     ۵ ۹    ۴ ۸ ۵  ۵ ۵ف   ۴ ۵
 ۵  ۸     ۸ ۵ ۺ    ۷ ۸ غ ۵ ش۹ ۽  : ۴ٱ  

۬  " : ه ص ه    ۻ   ف  ۵ ۴ ۵۸   ۵۸  ا ۮ  
ا ۾ ۴ ا ۾    175" 

 
                                                           

173 DEPAG RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 66 
174 Ibid,. 
175 Isma>’il Ibn Umar Ibn Kathi<r Al Qurosyi Al Dimasqu>, Tafsir Ibnu Kathir, 47 
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Ibn murdawaih telah menceritakan kepada kami asy-syafi’i, telah 
menceritakan kepada kami mu’az ibn musanna, telah bercerita kepada kami 
musaddad, telah bercerita kepada kami abul ahwas, telah bercerita kapada 
kami syabib bin qarqadah, dari sualaiman ibn amr, dari ayahnya yang 
menceritakan bahwa ia pernah mendengar dari Rasullallah saw, bersabda. 
Ingatlah, sesungguhnya seluruh riba jahiliyah dihapus. Maka bagi kalian 
hanyalah pokok dari harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak 
dianiaya.176 

 
Maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut berbicara tentang larangan 

berbuat riba. Sehingga penggunaan ayat tersebut sebagai dasar pembajakan 

HKI sebagai harta dirasa kurang tepat. 

Akan tetapi secara garis besar seluruh dasar hukum yang digunakan MUI 

dalam menetapkan Fatwanya terkait HKI itu sudah benar. Baik dari segi 

dasar Al Quran, hadist dan ijma’ kecuali yang penulis tuturkan diatas. 

 

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap HKI Sebagai Harta Warisan 

Menurut istilah waris ialah berpindahnya hak milik dari mayit 

kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, 

kebun atau hak hak syariah.177Ilmu Faraa-idh adalah ilmu tentang 

bagaimana cara membagai harta warisan secara fiqih dan hitungan.178  

Lafazh al-faraaidh, sebagai jamak dari lafazh faridhah, oleh para Ulama 

                                                           

176http://ibnukatsironline.blogspot.co.id/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-278.html. diakses pada 
tanggal 06/03/2016 

177 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 5. 
178 Muhammad bin S}alih al-‘Utsaimin, Panduan Praktis Hukum Waris, Menuru Al-Qur’an Dan As-

Sunnah Yang Shahih (Bogor: Pustaka Ibnu Kathir, 2006), 15. 

http://ibnukatsironline.blogspot.co.id/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-278.html
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Fardhiyun diartikan sema’na dengan lafazh mafrudhah, yakni bagian yang 

telah dipastikann kadarnya.179 

Pendapat lain menyatakan ‚Hukum waris ialah hukum yang 

mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan 

beberapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu 

pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.180 

Unsur kewarisan selain pewaris, dan ahli waris yang tak kalah 

pentingnya adalah harta warisan. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat 

dikalangan ulama antara harta peninggalan (tirkah) dan harta warisan yang 

menyertakan bebas dari hak-hak orang lain maupun yang belum bebas dari 

padanya. 

Imam Hanafi berpendapat bahwa harta warisan adalah apa yang 

ditinggalkan oleh pewaris, dan terlepas dari segala macam hak orang lain di 

dalamnya.181 Sedangakan ulama fiqh sepakat harta warisan adalah segala 

yang telah ditinggalkan oleh mayit baik sudah terbebas dari hak-hak orang 

lain atau belum. 

Penulis berpendapat bahwa harta peninggalan adalah seluruh harta 

yang dimiliki mayit selama masih hidup atau setelah meninggalnya baik 

                                                           

179 Fatchur Rahman, Ilmu Mawaris, (Bandung, PT. Al Maarif, 1991), 31. 
180 Prof. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2005), 108. 
181 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 207. 
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berupa benda yang berwujud atau pun tidak, ditangannya atau ditangan 

orang lain seperti hutang yang belum dibayar, atau hasil penjualan yang 

belum lunas pembayaranyadan sebagainya. 

Sedangakan harta warisan menurut penulis sejalan dengan definisi 

imam hanafi yaitu harta peninggalan yang bebas dari hak-hak orang lain dan 

hak-hak jenazah sampai dikebumikan atau secara hukum syara’ harta 

peninggalan yang berhak diterima oleh ahli warisnya. 

Bebasnya harta mayit dari hak-hak orang lain seperti utang dan 

wasiat telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 12 sebagai berikut : 

ۗ  هڰ  .... ڲ  هڰ ڰۻ  ص  ٓ۵  ۡ ۡ غ  ۡ   ٓ۵ ص  ۸ ڰۻ  ص  ۡ ۸ ۢ   
  

‚.... sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). 
(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari´at yang benar-benar 
dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun‛.182 

 
Selain pada itu, yang perlu diperhatikan adalah macam harta warisan 

antara yang berwujud (materiel) dan tidak berwujud (immateriel) dan hak 

yang bernilai harta dan hak yang tidak bernilai harta. 

 Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa tirkah adalah 

suatu hak milik yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa uang kontan, 

                                                           

182 DEPAG RI, Al-Qur-An Dan Terjemahan, 113. 
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benda-benda yang kongkret, maupun berupa huquq (harta benda yang masih 

bersifat dan belum benar-benar nyata).183  

Satria Effendi M. Zain menyebutkan dari apa yang ia telah 

disimpulkannya dari beberapa mazhab khususnya mazhab Hanafi, Maliki, 

Syafi’i dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan tirkah adalah segala apa 

yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta yang bersih dari hak-hak orang 

lain, dan berupa hak yang bernilai harta.184 

Jelas sampai disini, bahwa menurut penulis macam harta warisan itu 

ada tiga, Pertama, harta yang berwujud  seperti tanah, rumah, uang dan 

sejenisnya. Kedua, harta yang tak berwujud seperti uang yang dipinjam, 

hasil sewa yang belum dibayar dan sejenisnya. Ketiga, hak-hak yang dapat 

dinilai dengan harta seperti hak pakai jalan (tol), hak penyiaran, hak 

memproduksi film dan musik, hak mencetak buku dan sejenisnya. 

Ketentuan hukum dalam fatwa MUI 

NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual yang 

menegaskan bahwa HKI sebagai objek harta warisan adalah tepat. Sebab 

menurut penulis Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini dapat dijadikan 

objek harta warisan karena tergolong dari macam harta warisan berupa hak-

hak yang dapat dinilai dengan harta (huqu>qul ma>liyah). 

                                                           

183 Wahbah Az-Zuhailii, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VIII, 247. 
184 Satria Effendi M. Zain, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, 238. 
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Objek harta warisan berupa hak kekayaan intelektual yang dimaksud 

dalam fatwa tersebut diantaranya ialah hak perlindungan varites tanama, 

hak disein industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak paten, hak 

merek, dan hak cipta. 

Contoh Hak ekonomis secara terpisah pada hak cipta adalah sebagi 

berikut: hak reproduksi, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukkan, hak 

penyiaraan, hak program kabel, hak droit de suite (hak yang mengikuti 

bendanya) dan hak pinjam masyarakat. Selain disebut diatas, ada hak-hak 

terkait (neighbouring righ).185  

Artinya semua hak yang terdapat pada hak cipta tersebut dapat 

dijadikan objek harta warisan sepanjang dapat dinilai dengan harta dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. 

Akan berbeda apabila yang menjadi objek harta warisan berupa Hak 

Eklusif. Sebab hak eklusif merupakan hak moril bagi pemegang hak untuk 

melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, 

memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan 

cara.  

Artinya pemberian hak eklusif oleh negara kepada pemegang hak 

lebih tepat diartikan sebagai perlindungan secara moril (apresiasi) bagi 

pemegang hak yang sudah melekat sejak karya intelektual itu lahir, 

                                                           

185 Yusran Isnaini, Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
2009), 22. 
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sehinnga tidak dapat dinilai dengan harga tapi lebih tepat untuk diapreasi 

agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna 

kepentingan masyarakat secara luas.  

Oleh karenanya, menurut penulis jika ditinjau dari hukum Islam Hak 

Eklusif dalam fatwa tersebut tidak dapat dijadikan objek harta warisan. 

Akan tetapi Hak Eklusif selalu melekat kepada seseorang yang 

menciptakannya atau pemegang hak atas suatu karya intelektual. Sehingga 

terkesan hak eklusif dapat diwariskan. 

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan bagi pencipta atau 

pemegang hak untuk mendapat perlindungan atas karya intelektualnya 

misalnya suatu karya cipta atas film atau musik, kepada pemegang hak 

kekayaan intelektual atau kuasanya agar mendaftarkan karya ciptanya.  

Menurut penjelasan pasal tersebut (pasal 35 ayat 4 UU No 19 tahun 

2002 tentang Hak cipta), pendaftaran ciptaan bukan merupakan keharusan 

bagi pencipta atau pemegang hak sehingga timbulnya perlindungan suatu 

ciptaan itu terwujud bukan karena pendaftaran. 

Pendaftran karya cipta akan berarti sangat penting dalam kondisi di 

mana seseorang terlibat dalam suatu kasus sengketa hak cipta. Pencipta 

yang telah memiliki bukti-bukti otentik yang didapat dari pendaftaran hak 
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cipta tentu dapat dengan mudah menunjukkan dan membuktikan hak 

kepemilikannya di pengadilan.186 

 

                                                           

186 Ibid, 16. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup dan uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar 

mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam Bab terakhir ini 

penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut : 

1. Dasar hukum yang digunakan MUI dalam fatwa MUI 

NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang HKI sebagai harta kekayaan 

kurang tepat. Karena dalam fatwa itu ayat yang digunakan MUI mejalaskan 

tentang riba dan perbuatan curang dengan mengurangi timbangan/neraca. 

Padahal pembajakan hak kekayaan intelektual artinya mengambil hak yang 

bukan miliknya dengan kata lain masuk kedalam perbuatan pencurian. Oleh 

karenanya, lebih tepat jika ayat-ayat yang digunakan adalah ayat tentang 

larangan pencurian/syariqoh seperti dalam surat al-Maaidah ayat 38-40. 

Selain dari pada itu dalam Fatwa tersebut tidak dilengkapi dengan pendapat 

Mufassiri<n. Akan tetapi didalam fatwa MUI tersebut telah mengakomodir 

HKI sebagai harta/ma>l sehingga sudah menjadi keniscayaan bagi pemiliknya 

untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karyanya dan hak-

haknya. 
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2. Ketentuan hukum dalam fatwa MUI NO.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 

tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai harta warisan atau tirkah adalah 

tepat.  Karena tirkah tidak hanya berupa benda berwujud tapi juga hak-hak 

yang bernilai harta. Dimana dalam tinjauan hukum Islam hak tersebut 

termasuk perluasan dari definisi ma>l/harta atau sebagai barang berharga 

ۿ) ۴)  yang menurut sifat bendanya tidak nampak. HKI yang dimaksud 

adalah hak ekonomis bukan hak eklusif. 

B. Saran 

Dengan berakirnya penyusunan skripsi ini, berdasarkan permasalahan yang 

ada, maka penulis menyarankan 

1) Majelis Ulama Indonesia 

Hasil penelitian ini tersebut dijadikan suatu gambaran, agar MUI 

lebih hati-hati dalam mengambil dasar hukum yang digunakan dalam 

merumuskan suatu fatwa. Karena bagaimana pun MUI adalah lembaga 

Negara yang diberikan wewenang dalam merumuskan fatwa, yang apabila 

terjadi kesalahan maka berakibat fatal bagi masyarakat muslim secara luas. 

2) Masyarakat 

Di harapkan bagi masyarakat dapat mengetahui HKI sebagai harta 

yang bernilai ekonomis sekaligus dapat diwariskan. Oleh karenanya untuk 

mendapatkannya harus dengan cara ma’ruf. Lain pada itu HKI merupakan 
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peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era modern 

saat ini. 
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