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Istinba>t}  Hukum Fatwa Tentang Aborsi (Studi 

Perbandingan Hukum di Indonesia dan Malaysia) 

ABSTRAK 

Aborsi merupakan masalah klasik yang masih terus 

diperdebatkan hingga saat ini termasuk perdebatan dalam 

sudut pandang hukum islam karena baik Qur’an maupun 

Sunnah, aborsi tidak secara jelas dan pasti disebutkan dalam 

nas}s}-nas}s} hukum Islam, sehingga kemudian muncul 

keragaman hukum aborsi dalam perspektif Islam. Secara 

umum hukum aborsi perspektif Islam yang berlaku di 

Negara-negara muslim tertuang dalam bentuk fatwa yang 

dikeluarkan oleh para ulama (atau 'mufti'). Indonesia dan 

Malaysia termasuk Negara yang telah mengeluarkan fatwa 

tentang aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan terkait dengan perbandingan aspek sejarah 

sosial dan metode istinbath hukum fatwa tentang aborsi di 

Indonesia dan Malaysia serta semangat hak reproduksi yang 

diusung oleh fatwa-fatwa tersebut. Penelitian ini termasuk 

dalam library research yang dilakukan dengan pendekatan 

yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa dalam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa di 

masing-masing Negara tidak terlepas dari adanya persamaan 

dan perbedaan baik dalam aspek sosial sejarah lahirnya fatwa 

maupun metode pengeluaran hukum yang diterapkan oleh 

masing-masing lembaga fatwa. Namun yang pasti fatwa-

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa di kedua Negara 

secara jelas mengusung adanya hak kesehatan reproduksi 

bagi perempuan, yakni adanya hak otonom untuk membuat 

keputusan tentang reproduksinya termasuk dalam 

memutuskan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak 

diinginkan serta mempertahankan kehidupan dari adanya 

ancaman kehamilan yang berisiko tinggi. 

  



Istinba>t} Fatwa Law Regarding Abortion (Comparative 

Study of Laws in Indonesia and Malaysia) 

ABSTRACT 

 

Abortion is a classic issue that is still being debated until now, 

including debates from the point of view of Islamic law because 

both the Quran and the Sunnah, abortion is not clearly and 

definitely mentioned in the nas}s}-nas}s} Islamic law, so that then 

there are variations of abortion laws in an Islamic perspective. 

Generally, abortion laws in Islamic perspective apply in Muslim 

countries are contained in the form of fatwas issued by the ulama 

(or 'muftis'). Indonesia and Malaysia are among the countries 

that have issued fatwas on abortion. This study aims to describe 

the comparison of aspects of social history and the method of 

legal istinba>t} of fatwas on abortion in Indonesia and Malaysia 

and the spirit of reproductive rights promoted by these fatwas. 

This research is included in library research which is carried out 

with a juridical-normative approach. The results of this study 

can be concluded that the fatwa issued by fatwa institutions in 

each country cannot be separated from the similarities and 

differences both in the social aspects of the history of the birth 

of the fatwa and the method of issuing the law applied by each 

fatwa institution both in Indonesia and Malaysia. . But what is 

certain is that the fatwas issued by fatwa institutions in both 

countries clearly promote the existence of reproductive health 

rights for women, namely the autonomous right to make 

decisions about their reproduction, including in deciding to 

terminate an unwanted pregnancy and maintain life from the 

threat of an unwanted pregnancy with high risk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aborsi1 merupakan masalah klasik yang masih terus 

diperdebatkan hingga saat ini. Banyak sisi menarik yang 

muncul ketika membahas terkait dengan aborsi karena 

aborsi bukan sebuah masalah yang akan selesai hanya 

dengan melihatnya dari satu sudut pandang. Banyak sudut 

pandang yang bisa digunakan untuk mengkaji 

permasalahan aborsi, mulai dari sudut pandang medis, 

agama, hukum, hingga sudut pandang hak asasi manusia 

atau human right. Dari sudut pandang medis, aborsi 

bersentuhan dengan profesi kedokteran dimana berkaitan 

dengan sumpah dan etika profesi kedokteran. Dari sudut 

pandang agama, aborsi melibatkan bagaimana agama 

memandang tindakan aborsi mengingat manusia adalah 

makhluk bertuhan yang mempertanggungjawabkan setiap 

                                                           
1 Berasal dari kata abortion yang berarti pengguguran kandungan 

atau keguguran atau dalam bahasa latin abortus yang memiliki arti lahir 

sebelum waktunya. Aborsi yang dimaksud adalah abortus provocatus yakni 

gugurnya janin dalam kandungan yang dilakukan dengan sengaja karena 

adanya perbuatan manusia yang berusaha untuk menggugurkannya karena 

alasan tidak diinginkan. Lihat Yanti Agustina, “Aborsi Sebagai Perbuatan 

Kriminal dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Jurnal Ilmu 

Hukum Prima, Volume 2 Nomor 2 (2019): 5.  

http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/issue/view/55
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perbuatannya terhadap sang pencipta. Kemudian dari sudut 

pandang hukum, muncul pertanyaan apakah aborsi 

merupakan sebuah pelanggaran hukum.2 Dan terakhir 

aborsi sebagai masalah hak asasi manusia manyangkut 

adanya hak hidup janin dan juga hak reproduksi bagi 

perempuan yang kemudian melahirkan kelompok pro-life 

yang memperjuangkan hak hidup atas janin dan kelompok 

pro-choice yang mengangkat hak reproduksi bagi kaum 

perempuan.3 Kedua kelompok tersebut yang hingga kini 

masih terus memperdebatkan permasalahan kebolehan 

aborsi. Inilah mengapa isu aborsi masih menjadi topik yang 

menarik untuk didiskusikan. 

Di samping banyaknya perdebatan terkait kebolehan 

dengan aborsi, tingginya angka aborsi di seluruh dunia juga 

menunjukkan jika aborsi merupakan masalah serius yang 

menarik untuk dikaji. Berdasarkan data dari World Health 

Organization (WHO), selama tahun 2015-2019 

diperkirakan ada sekitar 121 juta kehamilan yang tidak 

diinginkan setiap tahunnya di seluruh dunia atau setara 

                                                           
2 Paulinus Soge, 2010, Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum 

Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Abori di Indonesia, http://e-

journal.uajy.ac.id/id/eprint/1343, [23 April 2021], Diakses pada pukul 10.12 

WIB, 283-284.  
3 Abortion Debat, https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_debate, 

[17 Mei 2021], Di akses pada pukul 09:43 WIB.  

http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/1343
http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/1343
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_debate
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dengan 64 dari 1000 wanita di rentang usia 15 tahun- 49 

tahun.4 61% dari jumlah tersebut atau setara dengan 73, 3 

juta kehamilan atau 39 per 1000 wanita hamil memilih 

untuk melakukan aborsi di induksi (abortus provocatus) 

baik yang aman maupun tidak aman.5 Data tersebut 

menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kurun 

waktu 2010 hingga 2014 yang berjumlah 56 juta atau setara 

dengan 35 aborsi per 1000 kehamilan setiap tahunnya.6 

Dari angka tersebut, diperoleh 73% dari semua aborsi di 

seluruh dunia, atau setara dengan 41 juta aborsi setiap 

tahun dilakukan oleh wanita yang sudah menikah.7 Dan hal 

tersebut menjadi penyumbang angka kematian ibu sebebsar 

4,7%-13,2% setiap tahunnya karena tindakan aborsi yang 

tidak aman.8 Permasalahan tersebut menunjukkan jika isu 

                                                           
4 Jonathan Bearak, Anna Popinchalk, Bela Ganatra, at all, 

“Unintended Pregnancy and Abortion by Income, Region, and The Legal 

Status of Abortion: Estimates From A Comprehensive Model For 1990–

2019”, Lancet Glob Health, Volume 8 (2020): 1155.  
5 Ibid., 1157. 
6 Key Facts on Induced Abortion Worldwide, 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-

abortion, [19 Mei 2021], di akses pada 18:58 WIB. 
7 Ibid., 
8 Say L, Chou D, Gemmill A, at all, “Global Causes of Maternal 

Death: a WHO Systematic Analysis. Lancet Glob Health”, Volume 6 

Nomor 2 (2014): e323-33.  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
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terkait aborsi dapat dimasukkan ke dalam lingkup dari 

permasalahan dalam keluarga.  

Terdapat banyak alasan mengapa seorang wanita 

memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak pada suatu 

kondisi tertentu dalam hidupnya, seperti karena tidak siap 

memiliki anak, tidak memiliki biaya untuk 

membesarkannya atau karena alasan kehamilan yang tidak 

diharapkan akibat distres emosional atau penyakit tertentu 

yang diderita. Alasan lain karena kehamilan dan memiliki 

anak akan mengurangi peluang wanita untuk memperoleh 

pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang lebih 

baik.9 Selain itu, banyak wanita di seluruh dunia memiliki 

kemampuan terbatas untuk mengendalikan fertilitas mereka 

berkiatan dengan layanan keluarga berencana. Wanita tidak 

dapat menggunakan layanan ini karena tidak dapat dengan 

mudah diakses, kualitas asuhan yang buruk, tidak 

terjangkau secara ekonomi, atau karena keyakinan agama 

dan sosiokultural tentang keluarga berencana.10 Di banyak 

negara, kerentanan wanita terhadap perkosaan, kekerasan, 

                                                           
9 World Health Organization, Judul Asli: “Managing Incomplete 

Abortion, Education Material for Teacher of Midwifery Education 

Modules”, Penerjemah: Estu Tiar (Penerbit Buku Kedokteran EGC: Jakarta, 

2009), Edisi 2, 36. 
10 Ibid., 37. 
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dan penganiayaan seksual juga menyebabkan wanita 

berisiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak 

diharapkan.11 

Dalam sejarahnya, aborsi dipercaya sebagai cara 

yang telah dikenal sejak awal peradaban manusia dan 

diyakini mampu menghindari kehamilan yang tidak 

diinginkan. Banyak cara yang digunakan wanita hamil saat 

itu untuk menggugurkan kandungannya, mulai dari 

meminum jamu atau ramuan herbal, melakukan pijatan 

hingga memasukkan objek tertentu ke dalam kandungan 

yang diyakini mampu menggugurkan janin yang tidak 

mereka inginkan meskipun ada risiko kematian yang harus 

ditanggung.12 Praktik aborsi telah dilakukan sejak 2000 

tahun sebelum masehi di Negara China. Pada zaman kaisar 

Shan Nung praktik dilakukan dengan cara meminum air 

raksa13, sedangkan di Negara Mesir dilakukan dengan 

memasukkan kotoran buaya ke dalam vagina, dan di 

Indonesia sendiri berdasarkan relief yang terdapat di Candi 

Borobudur aborsi dilakukan dengan melakukan pijat atau 

                                                           
11 Ibid., 
12 Paulinus Soge, Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana 

Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia…, 15.  
13 CB. Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi (Jakarta: Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2002), 19.  
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meminum jamu tradisional.14 Hal tersebut membuktikan 

bahwa praktik aborsi telah dikenal dan dilakukan oleh 

wanita sejak zaman dahulu. 

Meskipun praktik aborsi sudah dilakukan sejak 

zaman dahulu, bukan berarti tindakan tersebut dibenarkan 

dan tidak mendapat perlawanan.15 Beberapa tokoh baik 

tokoh filsafat maupun tokoh agama menentang praktik 

aborsi yang dilakukan kecuali untuk menyelamatkan nyawa 

sang ibu. Tokoh tersebut diantaranya adalah Soranus yang 

menentang aborsi kecuali memang diperlukan untuk 

menyelamatkan nyawa ibu dan mengatakan jika tugas ilmu 

kedokteran adalah untuk mempertahankan apa yang sudah 

ditimbulkan oleh alam.16 Pendapat yang sama juga 

dikemukakan Hippokrates, yang berbunyi: “Saya tidak 

akan memberi obat yang mematikan kepada siapapun 

meskipun diminta, atau menganjurkan kepada mereka 

untuk tujuan itu. Atas dasar yang sama, saya tidak akan 

memberikan obat untuk menggugurkan kandungannya”. 

Sumpah tersebut menyuarakan hal yang sama dengan 

Phytagoras yang mengatakan jika janin sudah berjiwa sejak 

                                                           
14 Paulinus Soge, Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana 

Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia…, 15-16.  
15 Ibid., 16. 
16 Ibid., 
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konsepsi dan aborsi berarti penghancuran terhadap 

makhluk hidup. 17 

Adapun dalam pandangan hukum Islam, baik Quran 

maupun Sunnah tidak secara langsung membahas aborsi. 

Dalil al Qur’an paling relevan yang sering dibahas ketika 

berbicara aborsi adalah bahwa Al-Qur'an mengutuk 

pembunuhan, dan khususnya pembunuhan bayi atau 

keturunan. Hal tersebut sesuai dengan Q.S. an-Nisa: 93 

نَّمُ  َه َزاُؤُه َج َج ا َف ًد مِ  َع تَ  ا ُم ًن ْؤِم ْل ُم ُت ْق  َ ْن ي ا  َوَم يَه ا ِف ًد اِل َخ
ا يًم ِظ اًًب َع َذ ُه َع دَّ َل َع ُه َوَأ َن َع ِه َوَل ْي َل ِضَب اَّللَُّ َع  َوَغ

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh 

seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah 

Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 

kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab 

yang besar baginya” 

Serta larangan membunuh anak karena takut 

kemiskinan dalam Q.S. al-Isra’: 31 

ۖ ٍق  ََل ْم َة ِإ َي ْش ْم َخ دَُك ْوََل وا َأ ُل تُ  ْق ْم  َوََل تَ  ُه ْرُزقُ   َ ََنُْن ن
ْم ۚ ُك َّيَّ ريًا َوِإ ِب ا َك ًئ ْط اَن ِخ ْم َك ُه َل تْ   َ نَّ ق  ِإ

                                                           
17 Ibid., 19. 
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Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu 

karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi 

rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya 

membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” 

Namun, bagian-bagian ini umumnya dipahami untuk 

merujuk pada keturunan yang telah hidup yang sudah pasti 

bahwa hal tersebut haram untuk dilakukan. Adapun 

permasalahan aborsi menjadi permasalahan yang belum 

dibahas secara jelas dan pasti dalam nas}s}-nas}s} hukum 

Islam, sehingga kemudian muncul keragaman hukum 

aborsi dalam perspektif Islam.18 

Secara umum hukum aborsi dalam perspektif Islam 

yang berlaku di Negara-negara muslim tertuang dalam 

bentuk fatwa. Fatwa sendiri didefinisikan sebagai 

pandangan hukum para ahli hukum Islam terhadap hukum 

Islam yang ditentukan oleh para ulama (atau 'mufti').19 

Dalam praktisnya, fatwa diarahkan sebagai sebuah bentuk 

penjelasan terhadap masalah-masalah yang muncul di 

kalangan umat Islam dan menuntut adanya jawaban dan 

                                                           
18 Gilla K Shapiro, “Abortion law in Muslim-majority countries: 

an overview of the Islamic discourse with policy implications”, Health 

Policy and Planning, 29 (2014), 489. 
19 Ibid., 485. 
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penyelesaian dalam suatu permasalahan.20 Secara umum 

fatwa tidak secara hukum sehingga tidak dapat dipaksakan. 

Fatwa hanya hanya sebuah panduan kasar untuk moralitas 

Muslim dan berfungsi untuk menginformasikan hukum 

syariah atas suatu hal atau hukum dari perbuatan tertentu. 

Pengambilan fatwa juga bergantung pada aliran mazhab di 

suatu Negara yang bersangkutan.21 

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara muslim 

yang ada di wilayah Asia Tenggara yang secara kultural 

dan keagamaan memiliki kesamaan, yakni Islam sebagai 

agama mayoritas. Penduduk yang menganut agama Islam 

di Indonesia tergolong sangat besar yakni 88, 2% dari 

seluruh jumlah penduduknya.22 Tak jauh berbeda dengan 

negara Indonesia, di Malaysiapun persentase penduduk 

yang beragama Islam cukup besar yakni sekitar 64% dari 

seluruh jumlah penduduknya.23 Mayoritas penduduk 

                                                           
20 Badri Khaeruman, Hukum Islam dan Perubahan Sosial 

(Bandung: Pustaka Setia, 2010), 108.  
21 Ibid., 
22 Helmiati, Sejarah Islam di Asia Tenggara (Riau: Lembaga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), 1. 
23 Abdul Rohman, “Perkembangan Islam dan Gerakan Politiknya 

di Malaysia”, JPW (Jurnal Politik Walisongo), Volume 2 Nomor 1 (2020), 

28. 



10 

 

 

 

muslim baik Indonesia maupun Malaysia adalah pengikut 

aliran mazhab Syafi’i.24 

Mengingat Indonesia dan Malaysia memiliki 

penduduk mayoritas muslim, kedua Negara tersebut secara 

khusus juga memiliki lembaga yang bertugas untuk 

menetapkan dan mengeluarkan fatwa untuk kepentingan 

masyarakatnya. Di Indonesia lembaga tersebut dikenal 

dengan nama Majelis Ulama Indonesia yang menjadi 

wadah musyawarah para ulama, mufti dan cendekiawan 

muslim yang memiliki kompetensi dalam memberikan 

jawaban guna memecahkan setiap permasalahan sosial 

keagamaan yang hadir di masyarakat Indonesia secara 

luas25. Adapun di Malaysia lembaga yang sama dikenal 

dengan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Agama Islam Malaysia yang berada pada tingkat 

kebangsaan dan di bawah Majlis Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Ugama Islam yang bertindak sebagai sebuah 

institusi yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa 

pada tingkat kebangsaan di Negara Malaysia yang 

bertujuan untuk menyelaraskan dan menyeragamkan setiap 

                                                           
24 Madhhab, https://en.wikipedia.org/wiki/Madhhab, [17 Agustus 

2021], Di akses pada pukul 11:07 WIB. 
25 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015 

Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Madhhab
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fatwa di seluruh Negara bagian26, termasuk terkait dengan 

fatwa hukum aborsi. 

Fatwa aborsi di Indonesia tertuang dalam “Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi”, sedangkan di Malaysia terdapat empat fatwa 

terkait dengan hukum aborsi yakni fatwa “Pengguguran 

Kandungan Kerana Kecacatan” yang diputuskan dalam 

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-26, fatwa 

“Menggugurkan Janin Pembawa atau Pengidap Penyakit 

Thalassemia” dan fatwa “Menggugurkan Kandungan 

Mangsa Yang Dirogol” yang diputuskan dalam Muzakarah 

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 

Islam Malaysia Kali Ke-52, serta Garis Panduan 

Pengendalian Masalah Kesihatan Seksual dan Reproduktif 

dalam Kalangan Remaja di Klinik yang diputuskan dalam 

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-90.27  

                                                           
26 Muhammad Ikhlas Rosele, “Muzakarah of The Fatwa 

Committee of The National Council In Malaysia: Its Establishment Role 

And Relevancy”, Journal of Fatwa Management and Research, Volume 10 

Nomor 1 (2017), 91. 
27 Guideline On Termination of Pregnancy (TOP) For Hospitals In 

The Ministry Of Health dalam  
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Fatwa aborsi di masing-masing Negara sedikit 

banyak memiliki persamaan dan perbedaan. Secara garis 

besar, persamaan fatwa di kedua Negara tersebut 

memberikan ketentuan bahwa aborsi secara umum adalah 

haram, namun akan menjadi boleh dengan keadaan tertentu 

seperti membahayakan nyawa sang ibu, cacat genetik dan 

aborsi bagi korban perkosaan. Adapun perbedaannya 

adalah pada usia diperbolehkannya melakukan aborsi. Di 

Indonesia aborsi diperbolehkan sebelum usia kehamilan 40 

hari28 sedangkan Malaysia aborsi diperbolehkan sebelum 

usia kehamilan 120 hari.29 Persamaan dan perbedaan yang 

ada dalam ketentuan aborsi di Indonesia dan Malaysia tidak 

terlepas dari adanya perbedaan sosial di kedua Negara serta 

metode pengeluaran hukum yang diterapkan oleh masing-

masing lembaga fatwa baik di Indonesia dan Malaysia. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Istinba>t} Hukum Fatwa 

                                                                                                                           
https://www.moh.gov.my/moh/images/gallery/Garispanduan/Guideline%20

On%20TOP%20for%20Hospitals%20in%20MOH.pdf   
28 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi  
29 Guideline On Termination of Pregnancy (Top) For Hospitals In 

The Ministry Of Health dalam  

https://www.moh.gov.my/moh/images/gallery/Garispanduan/Guideline%20

On%20TOP%20for%20Hospitals%20in%20MOH.pdf  

https://www.moh.gov.my/moh/images/gallery/Garispanduan/Guideline%20On%20TOP%20for%20Hospitals%20in%20MOH.pdf
https://www.moh.gov.my/moh/images/gallery/Garispanduan/Guideline%20On%20TOP%20for%20Hospitals%20in%20MOH.pdf
https://www.moh.gov.my/moh/images/gallery/Garispanduan/Guideline%20On%20TOP%20for%20Hospitals%20in%20MOH.pdf
https://www.moh.gov.my/moh/images/gallery/Garispanduan/Guideline%20On%20TOP%20for%20Hospitals%20in%20MOH.pdf
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Tentang Aborsi (Studi Perbandingan Hukum di Indonesia 

dan Malaysia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan 

dalam latar belakang, diperoleh rumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Fatwa Tentang Aborsi di Indonesia dan 

Malaysia dalam Aspek Sejarah Sosial? 

2. Bagaimana Ketentuan dan Metode Istinbath Hukum 

Aborsi dalam Fatwa di Indonesia dan Malaysia? 

3. Bagaimana Fatwa Tentang Aborsi di Indonesia dan 

Malaysia dalam Perspektif Hak Kesehatan Reproduksi? 

C. Tujuan 

Berangkat dari fokus penelitian yang tertuang dalam 

rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan fatwa tentang aborsi di 

Indonesia dan Malaysia dalam aspek sejarah sosial 

2. Untuk mendeskripsikan Ketentuan dan Metode 

Istinbath Hukum Aborsi dalam Fatwa di Indonesia dan 

Malaysia 

3. Untuk mendeskripsikan Fatwa Tentang Aborsi di 

Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hak 

Kesehatan Reproduksi 
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D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis khususnya 

dan bagi pembaca pada umumnya. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis merupakan manfaat dari 

penelitian yang bersifat masih konsep dan memerlukan 

adanya pengembangan lebih lanjut sebagai manfaat 

tidak langsung.30 Berikut adalah manfaat penelitian 

terkait dengan studi perbandingan hukum tentang aborsi 

di Indonesia dan Malaysia: 

a. Memberikan pemahaman terkait dengan hukum 

aborsi baik yang ada di Negara Indonesia maupun 

Malaysia. 

b. Memperluas persepsi tentang hukum aborsi dengan 

melihat dari asal usul keberadaan hukum aborsi 

dan pelaksanaannya. 

c. Memberikan sumbangsih terhadap pengembangan 

hukum khususnya dalam bidang aborsi. 

                                                           
30 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 158.  
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d. Menyediakan pengalaman lintas-fertilisasi 

pengalaman, gagasan dan budaya hukum di 

masing-masing Negara. 

2. Manfaat Praktis. 

Manfaat praktis adalah manfaat dari penelitian 

yang dapat digunakan secara langsung dalam kehidupan 

sehari-hari.31 Manfaat praktis yang diharapkan akan 

diperolah dari penelitian studi perbandingan hukum 

tentang aborsi di Indonesia dan Malaysia adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyajikan perbandingan terhadap hukum aborsi 

yang diterapkan di Indonesia maupun di Malaysia. 

b. Memperluas rentang solusi yang bisa digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait 

dengan aborsi. 

E. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu merupakan kajian terhadap 

penelitian terdahulu yang secara khusus memiliki relevansi 

dengan topik penelitian yang hendak dikaji dengan tujuan 

untuk memposisikan penelitian dalam penelitian-penelitian 

yang pernah dilakukan agar terhindar dari proses 

                                                           
31 Ibid., 
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pengulangan, peniruan dan plagiasi.32 Berikut pemaparan 

kajian terdahulu yang terklasifikasi sesuai dengan relevansi 

terhadap objek penelitian yakni terkait dengan topik aborsi: 

Pertama, pembahasan aborsi yang dilakukan dengan 

perspektif hukum Islam diantaranya adalah jurnal dengan 

judul Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) dalam 

Perspektif Fikih Islam33 karya Tuty Nurkhayati, “Aborsi 

dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Analisis dengan 

Pendekatan Fiqh Al-Muqârin)” milik Abd. Gani Jumat34, 

“Aborsi dalam Kontroversi Para Fuqaha”35 oleh Ririn 

Fauziyah, “Tindakan Aborsi di Indonesia Menurut Hukum 

Islam”36 karya Sun Choirol Ummah, dan terakhir “Aborsi 

                                                           
32 Ibid., 162. 
33 Tuty Nurkhayati, “Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) 

dalam Perspektif Fikih Islam”, Jurnal Al-Ashriyyah, Volume 3 Nomor 1 

(2017): 71-85. 
34 Abd. Gani Jumat, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu 

Analisis dengan Pendekatan Fiqh Al-Muqârin)”, Jurnal Hunafa, Volume 5 

Nomor 1, (2008): 67-86. 
35 Ririn Fauziyah, “Aborsi dalam Kontroversi Para Fuqaha”, 

Jurnal Hukum Islam Nusantara, Volume 3 Nomor 1 (2020): 24-34. 
36 Sun Choirol Ummah, “Tindakan Aborsi di Indonesia Menurut 

Hukum Islam”, Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Volume 14 

Nomor 1 (2014): 1-14. 

https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/issue/view/455
https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/issue/view/455
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dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema 

Perempuan di Mata Publik)”37 milik Fatmawati. 

Kedua, pembahasan aborsi dari sudut pandang 

hukum positif diantaranya adalah jurnal karya Yana 

Sylvana, dkk dengan Judul “Tindakan Aborsi dalam Aspek 

Hukum Pidana Indonesia”38, jurnal dengan judul “Aborsi 

Sebagai Perbuatan Kriminal dikaitkan dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”39 milik Yanti 

Agustina, jurnal karya Ida Bagus Made Adi Suputra40 

dengan judul “Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam 

KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

jurnal dengan judul Aborsi dalam Penerapan Hukum 

                                                           
37 Fatmawati, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan 

Problema Perempuan di Mata Publik)”, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9, No. 

1 (2016): 151-163. 
38 Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Hanna Wijaya, Michelle 

Angelika S, “Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia”, 

Jurnal Medika Hutama, Volume 02 Nomor 02 (2021): 509-517. 
39 Yanti Agustina, “Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal dikaitkan 

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Volume 2 

Nomor 2 (2019): 1-16.  
40 Ida Bagus Made Adi Suputra, “Pengaturan Tindak Pidana 

Aborsi dalam KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, 

Jurnal Kertha Wicara, Volume 9 Nomor 12, (2020): 1-11. 

http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/issue/view/55
http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/issue/view/55
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Pidana di Indonesia”41 oleh Gracia Novena Maridjan, dan 

terakhir jurnal milik Cindy Oeliga Yensi Afita dengan judul 

“Pengaturan Aborsi dalam Perspektif Perundang-Undangan 

Indonesia”.42 

Ketiga, pembahasan aborsi dengan 

memperbandingkan beberapa perspektif yang berbeda 

seperti jurnal dengan judul  “Aborsi dalam Perspektif 

Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian 

Komparatif)”43 milik Dewani Romli, jurnal “Aborsi 

Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi 

Manusia”44 karya Riza Yuniar Sari, jurnal milik Khoirul 

Bariyyah dengan judul  “Legalisasi Aborsi dalam 

Perspektif Medis dan Yuridis”45, jurnal  “Aborsi ditinjau 

dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: 

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang 

                                                           
41 Gracia Novena Maridjan, “Aborsi dalam Penerapan Hukum 

Pidana di Indonesia”, Lex Crimen, Volume VIII Nomor 6 (2019): 114-121.  
42 Cindy Oeliga Yensi Afita, “Pengaturan Aborsi dalam Perspektif 

Perundang-Undangan Indonesia”, Rio Law Jurnal, Volume 1 Nomor 1 

(2020): 1-15.  
43 Dewani Romli, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan 

Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)”, Al-‘Adalah, Volume X Nomor 2 

(2011):157-164. 
44 Riza Yuniar Sari, “Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum 

Islam dan Hak Asasi Manusia”, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of 

Islamic Family Law, Volume 03 Nomor 01 (2013): 34-81.  
45 Khoirul Bariyyah, “Legalisasi Aborsi dalam Perspektif Medis 

dan Yuridis”, al Ihkam, Volume 11 Nomor 1 (2016): 120-147. 
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Kesehatan Reproduksi”46 karya Pagar, Dkk,  dan terakhir 

jurnal dengan judul “Aborsi dalam Tinjauan Etika 

Kesehatan, Perspektif Islam, dan Hukum di Indonesia”47 

oleh Anik Listiyana. 

Penelitian ini termasuk dalam klasifikasi ketiga, 

yakni pembahasan aborsi dengan metode perbandingan. 

Namun alih-alih melihat aborsi dari perbandingan beberapa 

perspektif, peneliti akan melakukan perbandingan terkait 

dengan hukum aborsi di dua Negara yang mayoritas 

berpenduduk Islam, yakni Indonesia dan Malaysia. 

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas 

hukum aborsi di beberapa negara, misalnya dalam jurnal 

karya Maeena Ansari dengan judul A Comparative Study of 

Reproductive Law: An Analysis of Saudi Arabia, Iraq, and 

Malaysia,48 dalam jurnal tersebut mengkomparasikan 

hukum reproduksi termasuk di dalamnya hukum terkait 

                                                           
46 Pagar, Ansari Yamamah, Mulkan Nasution, “Aborsi ditinjau dari 

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Peraturan Pemerintah No. 61 

Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”, At-Tafahum: Journal of 

Islamic Law, Volume 1 Nomor 2 (2017): 126-155.  
47 Anik Listiyana, “Aborsi dalam Tinjauan Etika Kesehatan, 

Perspektif Islam, dan Hukum di Indonesia”, Egalita Jurnal Kesetaraan dan 

Keadilan Gender, Volume VII Nomor 1, (2012): 61-82. 
48 Maeena Ansari, “A Comparative Study of Reproductive Law: 

An Analysis of Saudi Arabia, Iraq, and Malaysia”, Dalhousie Journal of 

Legal Studies, volume 9 (2020), 11-43. 
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aborsi yang berlaku di Saudi Arabia, Iraq, dan Malaysia. 

Jurnal kedua adalah Jurnal Milik Nur Raz Firzaa dengan 

judul A Comparative Legal Study of Abortin Policies in 

Indonesia, Malaysia, and England49 yang membandingkan 

hukum aborsi di Indonesia, Malaysia dan juga Inggris. 

Persamaan kedua jurnal tersebut dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah sama-sama membahas terkait 

dengan hukum aborsi dengan metode komparatif dengan 

perbedaan kedua jurnal tersebut menjadikan hukum positif 

di Negara yang bersangkutan sebagai obejak penelitian, 

adapun penelitian.yang akan dilakukan menggunakan fatwa 

ulama tentang hukum aborsi yang berlaku di Indonesia dan 

Malaysia dari sisi ijtihad hukumnya atau dari aspek ushul 

fiqhnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Berdasarkan sumber perolehan data, 

penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam 

penelitian pustaka, yakni penelitian yang datanya 

                                                           
49 Nur Raz Firzaa, “A Comparative Legal Study of Abortin 

Policies in Indonesia, Malaysia, and England”, Indonesian Comparative 

Law Review, Volume 2 No 1 (2019), 28-38. 
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berasal dari dari sumber kepustakaan seperti 

dokumen, arsip, dan sumber lain yang serupa 

dengannya.50 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan dokumen-dokumen terkait dengan 

hukum aborsi yang berlaku di Indonesia dan 

Malaysia. 

Adapun dilihat dari jenis data, penelitian ini 

termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yakni jenis 

penelitian yang menghasilkan data yang bersifat 

deskriptif berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan 

terkait objek yang diamati.51 Dalam hal ini peneliti 

akan memberikan deskripsi terkait dengan hukum 

aborsi yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. 

b. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan jenis pendekatan yuridis-normatif 

yakni pendekatan yang melihat hukum sebagai 

norma-norma yang bersifat preskriptif. Selain itu 

penulis juga menggunakan pendekatan comparative 

law atau hukum komparatif, yakni pendekatan yang 

                                                           
50 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian…, 191. 
51 Ibid., 182. 



22 

 

 

 

dilakukan dengan membandingkan hukum dengan 

tujuan untuk menegaskan persamaan maupun 

perbedaan yang terdapat diantara keduanya yang 

dalam hal ini adalah hukum aborsi yang berlaku di 

Indonesia dan Malaysia. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah fakta, keterangan atau informasi 

yang berasal dari sumber data terkait dengan objek 

yang diteliti.52 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan data berupa dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan fatwa aborsi yang berlaku di 

Indonesia dan Malaysia. Data tersebut berupa pasal-

pasal tentang aborsi yang ada dalam fatwa yang 

hukum aborsi yang berlaku baik di Indonesia dan 

Malaysia. 

b. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat dari mana 

data diperoleh. Dalam penelitian, terdapat dua jenis 

sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber 

data sekunder. 

                                                           
52 Ibid., 204. 
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1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa bahan-bahan 

dokumen dimana ditemukan hukum terakit 

aborsi dalam hal ini adalah fatwa majelis ulama 

yang dapat diakses dari situs lembaga legislatif 

pemerintahan baik milik Indonesia maupun 

Malaysia. 

Sumber data primer hukum tentang aborsi 

di Indonesia adalah Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi, sedangkan sumber data primer hukum 

tentang aborsi di Malaysia adalah sebagai 

berikut: 

a) Fatwa Pengguguran Kandungan Kerana 

Kecacatan yang diputus dalam Muzakarah 

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-26  

b) Fatwa Menggugurkan Janin Pembawa atau 

Pengidap Penyakit Thalassemia yang 

diputus dalam Muzakarah Jawatankuasa 

Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 

Islam Malaysia Kali Ke-52  
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c) Fatwa Menggugurkan Kandungan Mangsa 

Yang Dirogol yang diputus dalam 

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 

Malaysia Kali Ke-52  

d) Garis Panduan Pengendalian Masalah 

Kesihatan Seksual dan Reproduktif dalam 

Kalangan Remaja di Klinik yang diputus 

pada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 

Malaysia Kali Ke-90. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan 

sumber data yang dapat mendukung dan 

melengkapi sumber data primer, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan sumber 

data sekunder berupa artikel jurnal, majalah, 

situs berita dan buku-buku serta penelitian 

terdahulu yang relevan dengan fatwa aborsi 

yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknis pengumpulan data dalah cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi dan 
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keterangan terakit dengan objek penelitian.53 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Teknik 

pengumpulan data ini dilakukan melalui pengumpulan 

informasi yang didapat dari sumber data baik seumber 

data primer maupun sekunder berupa dokumen-

dokumen terkait dengan permasalahan yang diteliti54, 

yakni fatwa aborsi yang ada di Indonesia dan Malaysia.  

4. Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

dalam 3 tahap, yakni tahap reduksi data, tahap 

penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.55 

a. Reduksi data 

Pada tahap reduksi data dilakukan dengan 

beberapa tahapan, yakni proses pemilahan, 

pemfokusan, penyederhanaan, pengelompokan dan 

pengorganisasian data-data dari yang didapat 

selama penelitian. Dalam penenlitian ini proses 

reduksi data dilakukan pada sumber data baik 

primer maupun sekunder yakni berupa fatwa-fatwa 

                                                           
53 Ibid., 208. 
54 Ibid., 226. 
55 Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 163.  
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aborsi baik di Indonesia maupun di Malaysia serta 

jurnal-jurnal dan dokumen lain yang berkaitan 

dengan aborsi di kedua Negara agar diperoleh 

data-data yang benar-benar penting dan fokus pada 

penelitian yang dilakukan. 

b. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

dilakukan dalam bentuk deskriptif  maupun naratif. 

Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan dan 

menarasikan terakit dengan hukum aborsi di 

Negara Indonesia dan Malaysia. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan merupakan hasil atau intisari 

dari penelitian berdasarkan pada uraian dan 

analisis data yang ditemukan selama penelitian 

berlangsung. Kesimpulan ini haruslah menjawab 

rumusan masalah yang menjadi fokus utama 

penelitian serta mampu mencapai tujuan yang 

diharapkan atas dilakukannya penelitian. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN. Dalam bab pendahuluan 

peneliti akan menjelaskan latar belakang mengapa 

penelitian terkait dengan studi perbandingan hukum aborsi 
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di Indonesia dan Malaysia ini menjadi isu yang penting 

untuk dijadikan objek penelitian. Dilanjutkan dengan 

memaparkan rumusan masalah untuk memperjelas fokus 

dari penelitian dan membatasi sejauh mana penelitian 

terkait studi perbandingan hukum aborsi di Indonesia dan 

Malaysia. Selanjutnya merupakan tujuan penelitian yang 

berisi poin-poin tentang untuk apa penelitian ini dilakukan. 

Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan untuk memastikan 

bahwa penelitian studi perbandingan hukum aborsi di 

Indonesia dan Malaysia akan memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Sub bab selanjutnya yaitu 

kajian terdahulu yang membahas penelitian terdahulu 

dengan lingkup pembahasan yang sama. Hal ini bertujuan 

untuk menentukan posisi dan novelty dari penelitian yang 

dilakukan. Dilanjutkan dengan metode penelitian yang 

berisi tentang bagaimana penelitian studi perbandingan 

hukum aborsi di Indonesia dan Malaysia akan dilakukan 

nantinya. Dan terakhir sistematika pembahasan, ini penting 

karena menjelaskan tentang alur penelitian sehingga 

penelitian akan menjadi sistematis. 

BAB II: ISTINBA<T{  HUKUM ISLAM DAN 

PENGUATAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI 

PEREMPUAN. Dalam bab ini pertama akan dijelaskan 
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pengertian istinba>t{ hukum baik secara bahasa maupun 

istilah, sumber hukum Islam atau adillah al ah{kam, 

selanjutnya metode istinba>t{  hukum Islam, ditambah 

dengan sejarah sosial hukum Islam dan juga hak kesehatan 

reproduksi. 

BAB III: FATWA ABORSI DI INDONESIA DAN 

MALAYSIA. Dalam bab ini secara garis besar terbagi 

menjadi dua, pertama hukum aborsi yang berlaku di 

Indonesia berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 

Tahun 2005 Tentang Aborsi termasuk di dalamnya proses 

perumusan fatwa serta kedudukan dan daya ikat Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia bagi umat Islam khusunya dan 

masyarakat Indonesia pada umumnya. Kedua, hukum 

aborsi yang berlaku di Malaysia beberapa fatwa Majelis 

ulama di Malaysia, diantaranya fatwa Pengguguran 

Kandungan Kerana Kecacatan, fatwa Menggugurkan Janin 

Pembawa atau Pengidap Penyakit Thalassemia, fatwa 

Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol, dan 

terakhir Garis Panduan Pengendalian Masalah Kesihatan 

Seksual dan Reproduktif dalam Kalangan Remaja termasuk 

di dalamnya proses perumusan fatwa terkait aborsi yang 

berlaku di Malaysia serta daya ikat Fatwa di Malaysia bagi 
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umat Islam Malaysia khususnya dan masyarakat Malaysia 

pada umumnya. 

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN FATWA 

TENTANG ABORSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA. 

Setelah dalam dua BAB II menjelaskan teori metode ijtihad 

hukum Islam dan pada BAB III dipaparkan terkait fatwa 

aborsi baik di Negara Indonesia dan juga Malaysia, dalam 

bab ini akan diberikan analisis tentang perbandingan fatwa 

aborsi baik di Indonesia dan Malaysia yang ditinjau dari 

aspek sejarah sosial lahirnya fatwa, ketentuan dan metode 

istinba>t{ hukum fatwa dan juga dalam aspek hak kesehatan 

reproduksi perempuan. 

BAB V: PENUTUP. Dalam bab terakhir akan berisi 

kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan akan 

diberikan jawaban singkat dari rumusan masalah 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Dan pada sub 

bab saran akan diberikan beberapa saran sebagai bentuk 

refleksi setelah dilakukan penelitian. 
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BAB II 

ISTINBA<T{  HUKUM ISLAM DAN PENGUATAN HAK 

KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN 

A. Istinba>t} Hukum Islam 

1. Pengertian Istinba>t} 

Secara bahasa, kata istinba>t} (اَلستنباط) berarti 

mengeluarkan. Jika dihubungkan dengan hukum, maka 

sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Ali 

al Fayyumi yang dikutip oleh Satria Effendi, istinba>t} 

dapat diartikan sebagai upaya menarik atau 

mengeluarkan hukum dari Al-Qur’an dan as-Sunnah 

sebagai sumber hukum Islam dengan melalui jalan 

ijtihad.1 

Hal serupa juga diungkapkan oleh al-Jurjani 

dalam kitab Kita>b al-Ta’rifat yang menyebutkan: 

 القرحية وقوة الذهن بفرط النصوص من املعاين استخراج
Artinya: “Mengeluarkan makna-makna dari 

nas{s{-nas{s{ (al-Qur’an atau Sunnah) dengan 

                                                           
1 Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 

2017), 163.  
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mengerahkan segenap kemampuan dan potensi yang 

dimiliki” 2 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan makna 

istinba>t} sebagai usaha mengeluarkan hukum dari nas{s{ 

(sumber hukum) yang dilakukan dengan segenap 

kemampuan yang dimiliki dengan tingkat kesulitan 

yang amat sangat hingga keletihan menyertainya 

sebagaimana letihnya usaha yang dibutuhkan untuk 

mengeluarkan air dari dalam sumur. 

Sementara itu, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya 

al-Waji>z fi Us{u>l al-Fiqh menambahkan jika istinba>t} 

dilakukan untuk mengeluarkan al-ah{ka>m al-‘amali>yah 

yakni hukum bagi perbuatan lahiriah manusia.  
Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami 

jika istinba>t} adalah upaya untuk mengeluarkan hukum 

dari dali>l-dali>l hukum yakni al Qur’an dan Sunnah serta 

dali>l hukum lain yang disahkan oleh keduanya dengan 

mencurahkan seluruh kemampuan dan potensi dalam 

diri untuk menemukan hukum amaliyah perbuatan 

manusia. Usaha mengeluarkan hukum dari dali>l-dali>l 

al-Qur’an dan As Sunnah sendiri dilakukan dengan 

                                                           
2 Al-Syarif ‘Ali ibn Muhammad al-Jurjani, Kita>b al-Ta’rifat, 

(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), 22  
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menggunakan penalaran deduktif, yakni suatu cara 

berpikir yang ditempuh dengan bertolak dari sebuah 

pernyataan yang bersifat umum dalam hal ini dali>l-dali>l 

al-Qur’an dan As Sunnah untuk mendapatkan sebuah 

kesimpulan yang bersifat khusus dalam pengertian ini 

adalah sebuah hukum mengenai perbuatan tertentu.3 

2. Sumber Hukum Islam 

Istilah sumber hukum Islam pada dasarnya 

merupakan terjemahan dari lafdz mas{a>dir al-ah{kam 

yang berarti tempat atau sumber dimana hukum dapat 

ditemukan. Berangkat dari pengertian tersebut, maka 

yang termasuk sumber hukum Islam adalah al Qur’an 

dan Hadis dimana dari kedua sumber tersebut hukum 

dapat digali dan ditemukan.4 

Selain itu, juga terdapat istilah yang merujuk 

pada hakikat yang sama dengan mas{a>dir al-ah{kam, 

yakni adillah al ah{kam (dali>l hukum) yang berarti 

sesuatu yang menunjukkan sebuah hukum. Kata 

                                                           
3 Syamsul Bahri, “Penerapan Kaidah Hukum Islam dalam Istinbat  

Hukum”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume XIII Nomor 55 (2011), 59-

74. 
4 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 54. 
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adillah ( اَلدل ة(merupakan jamak dari kata 5دلي ل yang 

berarti sesuatu yang menunjukkan.6 Adapun secara 

istilah Abdul Wahab Khallaf memberikan pengrtian 

dali>l sebagai apa-apa yang memberikan penunjukan 

dasar-dasar hukum yang berkenaan dengan amal 

perbuatan baik melalui jalan qat{’i > (pasti) atau z{anni> 

(persangkaan).7 

Di kalangan ulama terdapat perbedaan dalam 

pemahaman dan penggunaan kedua istilah tersebut. 

Sebagian memberikan pengertian yang sama seperti 

Abdul Wahhab Khallaf, dan sebagian lain memberikan 

makna dan pengertian yang berbeda.8 Perbedaan 

tersebut ada dalam cakupan mas{a>dir al-ah{kam dan 

adillah al ah{kam dimana adillah al ah{kam memiliki 

cakupan yang lebih luas daripada mas{a>dir al-ah{kam 

yang hanya terbatas pada Al Qur’an dan hadis. 

Keluasan cakupan adillah al ah{kam meliputi dali>l yang 

nas{s{ maupun yang ghairun nas{s{. Namun Abu Zahrah 

                                                           
5 Ahmad Sanusi dan Tohari, Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2017), 13. 
6 Suparman Usman dan Itang, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: 

Laksita Indonesia, 2015), 21.  
7 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2005), 14. 
8 Suwarjin, Ushul Fiqh… 54. 
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menggaris bawahi jika ghairun nas{s{ pun seperti ijma>’ 

dan qiya>s yang pada dasarnya juga digali dan 

bersumber dari nas{s{ itu sendiri.9  

Saat ini adillah al ah{kam yang disepakati 

(muttafaq ‘alayha>) yakni Al Qur’an, Sunnah, ijma>’ 

dan qiya>s.10 

a. Al Qur’an 

Menurut bahasa al-Qur’an merupakan 

mas{dar dari kata qaraa yang memiliki arti 

membaca atau bacaan.11 Adapun menurut istilah, 

al-Qur’an didefinisikan sebagai kalam Allah SWT 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai sebuah mukjizat,12 yang tertulis dalam 

mus}h}af dengan berbahasa arab yang disampaikan 

kepada umatnya secara mutawa>tir dan 

membacanya merupakan ibadah.13 

                                                           
9 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2010), 166. 
10 Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.  
11 Moh. Bahruddin, Ilmu Ushul Fiqh (Lampung: Anugrah Utama 

Raharja, 2019), 55 
12 Zen Amiruddin, Ushul Fiqih (Yogyakarta: Teras, 2009), 46. 
13 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 10. 
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Adapun hukum-hukum yang terkandung di 

dalam al Qur’an Abdul Wahab Khallaf 

mengelompokkannya dalam Al Qur’an kedalam 

tujuh macam, yakni ah{ka>m al-ah{wa>l al-shakhs{i>yah 

yang bersangkutan dengan hukum keluarga, al-

h{ka>m al-madani>yah yang mengatur hubungan 

perdata terkait dengan harta benda, al-ah{ka>m al-

jina>’i>yah atau hukum pidana atau kejahatan, al-

ah{ka>m al-mura>fa’a>t atau hukum acara atau hukum 

formal dalam bidang peradilan seperti persaksian 

dan sumpah, al-ah{ka>m al-dustu>ri>yah yang 

menyangkut tentang dasar-dasar peraturan hukum 

perundang-undangan, al-ah{ka>m al-dawli>yah atau 

hukum internasional yang mengatur hubungan 

antar golongan atau antar negara, dan al-ah{ka>m al-

iqtis{a>di>yah wa al-mali>yah yang berkaitan dengan 

hukum ekonomi yang mengatur regulasi keuangan 

antara si kaya dan miskin serta keuangan Negara 

dan rakyatnya.14 

Keh}ujjahan Al Qur’an sebagai sumber 

hukum yang wajib diikuti oleh seluruh umat 

                                                           
14 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih…, 31-33. 
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diungkapkan Abdul Wahhab Khallaf dengan 

mengatakan jika Al Qur’an datangnya dari Allah 

dengan sanad yang qat{’i> (pasti) hingga tidak dapat 

diragukan kebenarannya.15 Abu zharah 

menambahkan jika Al Qur’an terpelihara secara 

muta>watir dari generasi ke generasi. Tak 

seorangpun mampu membuat yang semisal dengan 

Al Qur’an merupakan bukti jika al Qur’an 

datangnya dari Allah.16 

b. Al-Sunnah 

Al-Sunnah secara bahasa berarti jalan yang 

biasa dilalui.17 Adapun secara istilah, al-sunnah 

didefinisikan sebagai segala perkataan, perbuatan 

dan ketetapan atau taqri>r Nabi Muhammad SAW.18 

Dari definisi tersebut tampak jika al-sunnah dari 

segi bentuknya terbagi menjadi tiga, yakni 

1) Sunnah qawli>yah atau perkataan Nabi 

muhammad yang diriwayatkan oleh para rawi 

dengan menisbahkan kepada beliau 

                                                           
15 Ibid., 19. 
16 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,107. 
17 Suwarjin, Ushul Fiqh…., 62. 
18 Zen Amiruddin, Ushul Fiqih…, 76. 
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2) Sunnah fi’li>yah atau perbuatan dan perilaku 

beliau yang diriwayatkan dengan kalimat-

kalimat yang menunjukkan bahwa Nabi telah 

melakukan suatu perbuatan tertentu, dan  

3) Sunnah taqri>ri>yah atau ketetapan Nabi 

Muhammad dimana beliau membiarkan atau 

tidak menegur perbuatan yang dilakukan oleh 

sahabat.19 

Kedudukan al-Sunnah sebagai sumber 

hukum Islam menempati posisi setelah al Qur’an.20 

Sebagai sumber hukum yang kedua, sunnah 

memiliki dua fungsi utama yakni sebagai baya>n 

dan juga sebagai tashri>’.  

1) Sunnah sebagai baya>n atau penjelas. Al-sunnah 

sebagai baya>n atau penjelas terbagi menjadi 

tiga, yakni  

a) Baya>n ta’kid yang berfungsi memperkuat 

dan menegaskan hukum yang sudah ada di 

dalam al Qur’an 

                                                           
19 Ibid., 77-78. 
20 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh…, 23. 
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b) Baya>n tafsir yang berfungsi menjelaskan 

lafaz{ al Qur’an yang masih samar 

maknanya, dan  

c) Baya>n taqyid dan takhsis yang berfungsi 

mengkhususkan lafaz{ al Qur’an yang masih 

sangat umum.  

2) Sunnah sebagai tashri>’ berfungsi menetapkan 

hukum suatu kasus yang tidak dijelaskan di 

dalam al Qur’an.21 

Fungsi sunnah terhadap Al Qur’an 

sebagaimana yang telah disebutkan bersifat saling 

melengkapi dan menyempurnakan dalam 

menjelaskan syariat. Imam Syatibi sebagaimana 

dikutip oleh Abu Zahrah mengatakan jika Al 

Qur’an dan Sunnah tidak mengungkapkan syariat 

secara terpisah, tetapi keduanya merupakan satu 

kesatuan dalam kaitannya sebagai sumber pokok 

hukum Islam. Hal tersebut memberikan 

konsekuensi bahwa dalam pengembilan hukum 

tidak dapat hanya membatasi diri dengan hanya 

                                                           
21 Suwarjin, Ushul Fiqh…, 66-69. 
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menjadikan Al Qur’an22 sebagai sumber hukum 

namun juga harus memperhatikan Sunnah sebagai 

sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan 

syariat dalam Al Qur’an yang masih bersifat 

mujmal.23 

Keh}ujjahan sunnah sebagai sumber hukum 

Islam yang kedua ditunjukkan melalui bukti-bukti 

kuat yang diungkapkan dalam ayat Al Qur’an, 

yakni (1) adanya perintah nas{s{ yang menyuruh 

untuk tunduk pada Rasul SAW (Q.S. an-Nisa:80), 

(2) sunnah merupakan risalah Allah yang 

diperintahkan untuk disampaikan kepada umat 

muslim (Q.S. al-Maidah: 67), (3) Nabi berbicara 

atas nama Allah (al-Najm: 3-4), (4) ayat-ayat Al 

Qur’an yang secara jelas memerintahkan untuk 

beriman kepada Rasul (Q.S. al-A’raf: 158).24 

c. Ijma>’ 

Ijma>’ adalah sepakatnya para mujtahid 

muslim terhadap penetapan suatu hukum syar’i> 

yang terjadi pada masa tertentu setelah wafatnya 

                                                           
22 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…, 151. 
23 Ibid., 126. 
24 Ibid., 151-153. 
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Rasul.25 Ijma>’ tidak terjadi ketika Rasul masih 

hidup karena Rasul menjadi satu-satunya mujtahid 

yang menjadi sumber tashri>’, tidak ada perbedaan 

pendapat dan tidak ada kesepakatan. Kesepakatan 

atau Ijma>’ hanya terjadi ketika lebih dari seorang 

mujtahid pada masa tertentu (setelah wafatna 

Rasul) bersepakat terhadap suatu hukum syar’i> 

tertentu. 26 Jika hanya ada seorang mujtahid tidak 

mungkin ia bersepakat dengan dirinya sendiri.27 

Dari sudut cara menghasilkan kesepakatan 

hukum. Ijma>’ terbagi menjadi dua, yakni ijma>’ 

s{arih{ dan ijma>’ suku>ti>. 28 

1) Ijma>’ s{arih{ didefinisikan sebagai kesepakatan 

atas suatu hukum syar’i> dimana seluruh 

mujtahid menyatakan bahwa menerima salah 

satu pendapat yang disepakati tersebut.  

2) Ijma>’ suku>ti> yakni diamnya sebagian mujtahid 

terhadap kesepakatan suatu hukum syar’i>. 

                                                           
25 Darmawati, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2019), 34. 
26 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih…, 49. 
27 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 

1998, 70.  
28 Ibid., 72. 
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mereka tidak menolak juga tidak menyetujui 

kesepakatan mujtahid lainnya.  

Kehujjahan ijma>’ sebagai sumber hukum 

Islam ada dalam agumentasi yang didasarkan 

pada Q.S An Nisa>’ayat 115 

َ    ُه   َ ل َّ      َ ب  َ ا ت ِد َم    ْع      َ ْن ب ََ ِم     و ِس الرَُّس    اِق َش     ْن ُي َوَم   
ُ   َد    ْْل ا  ا َول ِ   ِه َم    َ  نُ  ِن ْؤِم ُم    ْل يِل ا ِب َر َس        ْ ي ِ   ْغ َغ تَّب َويَ 
َوّلَّ   نََّم ۖوَ  تَ  َه ِه َج ِل ْص ِصريًا ُن ْت َم اَء  َوَس

Artinya: “Dan barangsiapa yang 

menentang Rasul sesudah jelas kebenaran 

baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan 

orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa 

terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu 

dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan 

Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”29 

Ayat tersebut mengancam mereka yang 

menentang Rasul dan mengikuti jalan yang bukan 

jalan orang mukmin. Dengan kata lain Abu 

Zahrah mengungkapkan jika wajib mengikuti 

                                                           
29 Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.  



42 

 

 

 

Rasul dan jalan orang mukmin termasuk 

mengikuti kesepakatan mereka.30 Selain itu,, 

Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan 

Abu Dawud mengatakan: 

 َل جتتمغ أميت على خطإ 

Artinya: “Umatku tidak akan bersepakat 

untuk melakukan kesalahan.” 

d. Qiya>s 

Secara bahasa qiya>s berarti menyamakan 

dan atau membandingkan sesuatu dengan yang 

lain.31 Adapun qiya>s secara istilah Satria Effendi 

mengutip definisi qiya>s dari Wahbah Zuhaili 

sebagai berikut: 32 

إحل   اق أم   ر غ   ري منص   وص عل   ى   م   ه الش   رع   م   ر 
 منصوص على   مه َلشرتاكهما يف علة احل م

“Menyamakan kasus yang belum ada ketentuan 

hukumnya menurut nas{s{ dengan kasus yang telah 

ada ketentuan hukumnya dalam nas{s{ karena 

persamaan illat diantara keduanya”. 

                                                           
30 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,315. 
31 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqh…, 86. 
32 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 118.  
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Qiya>s merupakan proses penggalian makna 

hukum tersebut dilakukan dengan pendekatan 

rasional melalui prinsip analogi dimana difokuskan 

pada pencarian ‘illah yang menjadi alasan atau 

sebab hukum. Dengan menemukan ‘illah suatu 

hukum, maka hukum-hukum Al Qur’an dan 

Sunnah dapat dikembangkan untuk permasalahan 

baru yang memiliki sebab hukum atau ‘illah yang 

sama.33 

Berhubung qiya>s terbentuk dari aktivitas 

berpikir rasional, sehingga muncul perbedaan 

pendapat mengenai kehujjahan qiya>s sebagai 

sumber hukum Islam, namun jumhur ulama telah 

sepakat  menggunakan qiya>s sebagai sumber 

hukum keempat setelah al Qur’an, Sunnah dan 

Ijma>’.34 Kehujjahan jumhur ulama tersebut 

didasarkan pada argumentasi yang logis disamping 

argumentasi yang berlandaskan ayat Al Qur’an dan 

Sunnah Rasul. Diantara ayat yang digunakan 

adalah 

                                                           
33 Ibid., 337 
34 Ibid., 340. 
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يُع         وا   ِ يُع         وا اَّللََّ َوَأ  ِ ُ         وا َأ ن يَن اَم ا الَّ         ِذ ي َُّه          ََّي َأ
ْم ۖ  ُ ْن ِر ِم     َْم     ْْ وِْل ا ََ َوُأ و ْم يِف  الرَُّس     ُت َ    اَزْع ن  َ ْن ت فَ    ِإ

ْم  ُت              ْ ن ْن ُك وَِ ِإ َّل اَّللَِّ َوالرَُّس             ُردُّوُه ِإ ٍء فَ               ْ َش            
          ُ ن ْؤِم ِر ۚتُ  ِخ          ْوِِ اْ            َ ي ْل ر  ذَ   وَن ًِبَّللَِّ َوا           ْ ي ٌَ َخ          ِ ل

ُن ََتِْويًَل  َس  ْ  َوَأ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan u>li>l 

amr di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.”35  

Penggunaan frasa “kembali kepada Allah 

dan Rasul” menurut Abu Zahrah tiada lain adalah 

perintah untuk menemukan tanda-tanda atau 

isyarat apa yang dikehendaki oleh Allah dan 

                                                           
35 Departemen Agama RI, Al-Hikmah: Al-Qur’an dan 

Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), cet. 10.  
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Rasulnya yang tersampaikan melalui ‘illah atau 

sebab hukum.36  

Abu Zahrah mengemukakan bahwa qiyas 

dilakukan untuk memperluas daya jangkau nas{s{, 

bukan untuk menambahkan apa yang tidak ada 

dalam nas{s{, dan lebih bersifat sebagai penafsiran. 

Hal tersebut menunjukkan jika qiya>s menggunakan 

dasar pengambilan hukum dari Al Qur’an dan 

Sunnah sehingga qiya>s sebagai salah satu sumber 

hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama.37 

3. Metode Istinba>t} Hukum Islam 

Untuk menggali dan menemukan hukum syar’i> 

dari nas{s{-nas{s{ hukum terhadap permasalahan yang ada 

di masyarakat, para ulama telah menyusun seperangkat 

metodologi penafsiran nas{s{-nas{s{ hukum. Satria 

Effendi membuat garis besar metode istinba>t} hukum 

ke dalam 3 bentuk, yakni dari segi kebahasaan, segi 

maqa>s}id al-shari>’ah dan dari segi penyelesaian dali>l 

yang bertentangan.38 

 

                                                           
36 Moh. Bahruddin, Ilmu Ushul Fiqh…, 34. 
37 Ibid., 346. 
38 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 163. 
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a. Metode istinba>t} dari segi kebahasaan 

Sebagaimana yang diketahui, jika sumber 

utama hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan al-

Sunnah adalah berbahasa Arab. Oleh karena itu, 

untuk memahami lafaz{ dan makna yang 

dikandung dalam nas{s{ hukum tersebut para ulama 

telah telah menyusun sebuah metodologi kajian 

bahasa yang bisa digunakan untuk melakukan 

penalaran hukum sehingga dapat ditemukan 

sebuah hukum syar’i>.39 Dalam penalaran dari segi 

bahasa terbagi menjadi beberapa kategori, yakni 

dari segi bentuknya (amr, nahi>y dan takhyir>), dari 

segi umum dan khusus, dari segi mut}laq dan 

muqayad, dari segi mant}u>q dan mafhu>m, segi 

jelas tidaknya serta dari segi hakikat dan 

majaznya.40 

 

 

                                                           
39 Rahmawati, “Metode Istinbath Hukum (Telaah pemikiran 

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy)”, Disertasi (Makassar: 

Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014), 36. 
40 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 164.  
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1) Amr (Perintah), Nahi>y (larangan) dan Takhyi>r 

(memberikan pilihan) 

Dali>l-dali>l nas{s{ Al Qur’an dan Sunnah 

dalam menyampaikan ajarannya ada yang 

berbentuk perintah (amr), nahi>y (larangan), 

dan juga takhyi>r (memberikan pilihan). Dari 

berbagai bentuk kalimat (كلمة) tersebutlah 

kemudian melahirkan adanya hukum-hukum 

taklifi seperti wajib, mandu>b, haram, makruh 

dan mubah.41 

a) Amr (perintah) 

Secara bahasa amr (امر) berarti 

perintah.42 Adapaun secara istilah Abdul 

Hamid hakim mendefiiskan amr sebagai 

 

 ْدنَ َّل اَْلَْ ْعلَى ا   ََلُب اْلِفْعِل ِمْن اَْلَْ 
“Permintaan untuk melakukan pekerjaan 

yang berasal dari posisi yang tinggi ke 

posisi yang lebih rendah (instruksi)”43 

                                                           
41 Ibid., 
42 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam 

(Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 57  
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Dari pengertian diatas dapat 

dipahami jika amr adalah lafaz{ yang 

mengandung permintaan atau tuntutan 

untuk mengerjakan suatu dari pihak yang 

memiliki tingakatan yang lebih tinggi.  

Sebagaimana yang diungkapkan Abu 

Zahrah, dalam bahasa arab, lafaz{ amr 

berbentuk si>ghah if’al (افعل) yang berarti 

‘kerjakan’ dan juga litaf’al (لتفعل) yang 

berarti ‘hendaklah engkau mengerjakan’. 

Pada umumnya si>ghah amr dalam Al 

Qur’an dan Sunnah menunjukkan perintah 

atau kewajiban yang pasti.  

b) Nahi>y (larangan) 

Secara bahasa nahi>y ( النه) berarti 

melarang atau mencegah.44 Adapun 

menurut istilah, jumhur ulama 

mendefiniskan nahi>y sebagai  

                                                                                                                           
43 Abdul Hamid hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta: Penerbit 

Sa’adiyah Putra, tt), 5  
44 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinba>th} Hukum 

Islam…, 69.  
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 اإلستعَلء جهة على الفعل عن ال ف  لب
 عليه الداَ ًبلصيغة

“Larangan melakukan suatu perbuatan 

dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya 

kepada pihak yang lebih rendah 

tingkatannya dengan kalimat yang 

menunjukkan atas hal itu”.45 

Dari pengertian diatas dapat 

diperoleh pemahaman jika nahiy adalah 

permintaan untuk meninggalkan sesuatu 

atau dengan kata lain melarang untuk 

melakukan sesuatu hal yang datangnya dari 

pihak dengan posisi yang lebih tinggi. 

Si>ghah nahi>y menunjukkan sebuah 

larangan yang ditinggalkan atau disebut 

juga haram, dan juga larangan yang 

sebaiknya ditinggalkan atau yang dihukumi 

makruh, untuk membedakan hukum 

keduanya adalah adanya qari>nah-qari>nah 

yang menjelaskannya.46  

                                                           
45 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 171.  
46 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,278. 
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c) Takhyi>r 

Menurut bahasa, takhyi>r ( لتخيريا ) 
berarti pilihan atau adanya kebebasan 

untuk memilih.47 Sedangkan menurut 

istilah Abdul Karim Zaidan dalam Satria 

Effendi mendefinisikan takhyi>r sebagai 

 وتركه فعله ينب امل لف الشارع خر ما
“Bahwa Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) 

memberi pilih kepada hambanya antara 

melakukan atau tidak melakukan suatu 

perbuatan”.48 

Dari pengertian diatas dapat 

dikatakan bahwa takhyi>r menunjukkan 

hukum mubah atau boleh dimana boleh 

untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. Tidak mendapatkan pahala jika 

dilakukan, namun juga tidak akan berdosa 

jika ditinggalkan.49 

 

                                                           
47 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam…, 

78.  
48 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 178. 
49 Ibid., 
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2) Lafal umum (‘a>m) dan lafal khusus (Kha>s) 

Dari segi cakupannya, ayat-ayat hukum 

terbagi menjadi dua, yakni ‘A>m dan Khas 

a) ‘A<m (lafaz{ umum) 

Menurut bahasa ‘A<m (ِالعا) berarti 

umum, merata, mencakup (الشامل).50 

Adapun secara istilah Abdul Wahhab 

Khallaf mendefinisikan ‘am sebagai lafaz{ 

yang mencakup semuanya, berlaku pada 

setiap satuan (ifrad).51  

Banyak lafaz{ yang menunjukkan 

makna umum, Abdul Wahhab Khallaf 

membaginya dalam enam bentuk lafaz{, 

yakni lafaz{ كل (tiap-tiap) dan lafaz{ مجيغ 

(segala), murfad dengan alif lam, kata 

jama’ dengan alif lam, isim maus}u>l, isim 

ish>arah dan isim nakirah yang dinafikan.52 

 

                                                           
50 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam…, 

81.  
51 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih…., 225. 
52 Ibid.,226-228. 
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b) Lafaz{ khusus (kha>s) 

lafaz{ kha>s (اخلاص)  adalah 

kebalikan dari lafaz{ ‘a>m, yakni lafaz{ yang 

menunjukkan arti tertentu, tidak berlaku 

umum.53 Adapun secara istilah Abdul 

Wahhab Khallaf mendefinisikan khas 

dengan “lafaz{ yang diciptakan untuk 

menunjukkan pada perseorangan tertentu, 

seperti Muhammad. Atau menunjukkan 

satu jenis, seperti lelaki. Atau 

menunjukkan beberapa satuan terbatas, 

seperti tiga belas, seratus, sebuah kaum, 

sebuah masyarakat, sekumpulan, 

sekelompok, dan lafaz{-lafaz{ lain yang 

menunjukkan bilangan beberapa satuan, 

tetapi tidak mencakup semua satuan-

satuan itu”54 

                                                           
53 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam…, 

88.  
54 Abdul Wahab Khallaf, Ilm Us{u>l al-Fiqh wa Khalas{at 

ta>rikh Tasyri>’, (Mesir: Mathba’ah al-madaniy, 1375), 180.  



53 

 

 

 

Dari pengertian tersebut dapat 

dipahami jika lafaz{ kha>s adalah lafaz{ yang 

menunjukkan pada sesuatu yang terbatas 

seperti dalam jumlah bilangan, golongan, 

atau orang tertentu yang berarti tidak 

mencakup setiap satuannya. 

3) Mutla>q dan Muqayyad 

Mutla>q (املطَلق) secara bahasa berarti 

tidak terikat55, sedangkan secara istilah mutlak 

memiliki pengertian lafaz{ yang menunjukkan 

sesuatu tanpa batas yang dapat mempersempit 

keluasannya56, tanpa memandang jumlah 

maupun sifatnya.57 

Adapun muqayyad (املقيد) secara bahasa 

berarti sesuatu yang terikat atau yang 

diikatkan pada sesuatu58, sedangkan secara 

istilah Abu Zahrah mendefinisikan muqayyad 

                                                           
55 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam…, 

100. 
56 Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqh…, 212. 
57 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,256. 
58 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam…, 

103. 
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sebagai lafaz{ yang diberikan batasan berupa 

sifat, keadaan, dan syarat tertentu.59  

4) Mant{u>q dan mafhu>m 

Mant{u>q berarti sesuatu yang diucapkan 

baik mant{u>q s{arih{ maupun mant{u>q ghairu 

s{arih. Mant{u>q s{arih berarti yang diucapkan 

secara tegas, sedangkan mant{u>q ghairu s{arih 

yaitu pengertian yang ditarik sebagai suatu 

konsekuensi dari ucapan bukan makna asli 

dari ucapan tersebut.  Mantuq ghairu sharih 

terbagi menjadi tiga yakni dala>lah al ima’, 

dala>lah al isyarah, dan dala>lah al iqtida’.60 

Adapun mafhu>m menurut bahasa 

berarti makna yang dapat dipahami dari suatu 

teks. Makna tersebut berupa pengertian 

tersirat dari teks yang kemudian disebut 

mafhum muwa>faqah, maupun makna yang 

berupa kebalikan dari pengertian yang 

                                                           
59 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,256. 
60 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 192. 
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diucapkan yang kemudian disebut dengan 

mafhum mukha>lafah.61 

5) Lafaz{ dari segi jelas dan tidak jelasnya makna. 

Jumhur ulama membagi lafaz{ dari segi 

jelas tidaknya makan kedalam tiga tingkatan, 

yakni nas{s{, zhahir, dan mujmal. 

a) Nas{s{ 

Pengertian nas{s{ secara khusus 

dalam pembahan ini adalah lafaz{ yang 

secara jelas menunjukkan suatu pengertian 

tanpa adanya kebolehjadian pengertian 

lain baik yang jauh maupun yang dekat. 

Pada tingkatan ini, tidak perlu lagi 

dilakukan ijtihad karena ulama telah 

sepakat untuk wajib mengamalkan apa 

yang tertulis secara jelas dan pasti. 

b) Z{ahir 

Lafaz{ z}ahir diartikan sebagai lafaz{ 

yang hanya mencapai tingkatan zhanny 

atau dugaan keras sehingga masih ada 

kebolehjadian pengertian lain yang 

                                                           
61 Ibid., 195. 
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ditangkap dari mendengarkan lafaz{ itu. 

Dalam memahami lafaz{ z{ahir para ulama 

berpendapat harus berpegang pada makna 

z{ahirnya selama tidak ada indikasi untuk 

menggunakan makna tersembunyi. 

c) Mujmal 

Mujmal menurut Abu Ishaq al 

Syirazi yang dikutip oleh Satria Effendi 

didefiniskan sebagai lafaz{ yang tidak jelas 

pengertiannya tanpa adanya baya>n dari 

luar, baik baya>n dengan al Qur’an, baya>n 

dengan sunnah maupun baya>n dengan 

ijtihad. 62  

6) Lafaz{ dari segi pemakaiannya 

Para ulama ushul fiqih, lafaz{ dari segi 

pemakaiannya dibagi menjadi dua, yakni 

hakikat dan majaz. Lafaz{ hakikat adalah lafaz{ 

yang pengguanaannya sesuai dengan makna 

aslinya dan berdasarkan pada maksud 

penciptaanya. Sedangkan maja>z adalah lafaz{ 

yang menggunakan pengertian selain 

                                                           
62 Ibid., 200 
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pengertian aslinya dan masih terdapat 

hubungan dengan pengertian aslinya tersebut. 

Penggunaan makna maja>z dapat terlihat pada 

adanya qari>nah yang menunjukkan jika makna 

yang dimaksud adalah makna maja>z bukan 

makna hakikatnya.63 

7) Ta’wi>l 

Abu zahrah mendefiniskan ta’wi>l 

dengan memalingkan makna lafaz{ dari yang 

z{ahir kepada makna lain yang tidak z{ahir 

untuk menunjukkan makna itulah yang 

dimaksud.64 Adapun persyaratan suatu lafaz{ 

boleh untuk dita’wi>lkan, yakni65 

a) Lafaz{ yang hendak dita’wi>lkan itu pada 

dasarnya mengandung beberapa makna 

atau kebolehjadian lain baik dari segi 

bahasa, maupun dari segi kebiasaan 

penggunaan bahasa arab oleh orang arab. 

b) Adanya indikasi yang menunjukkan jika 

makna yang dimaksud bukanlah makna 

                                                           
63 Ibid., 208-209. 
64 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,198 
65 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 211-212. 
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z{ahir, melainkan makna lain yang tidak 

z{ahir. 

b. Metode Penetapan Hukum Melalui Maqa>s{id al-

shari>ah 

Para ahli us{u>l fiqh mengungkapkan jika 

penunjukkan hukum oleh Al Qur’an dan Sunnah 

selain melalui makna lughawi>, juga melalui 

penunjukkan ruh tashri>’ atau maqa>s{id al-shari>ah. 

Melalui metode inilah keterbatasan kuantitas nas{s{ 

hukum dapat dikembangkan untuk menjawab 

hukum dari berbagi problem kontemporer yang 

muncul belakangan yang secara harfiah tidak 

tertampung oleh nas{s{ Al Qur’an dan Sunnah.66 

Hal tersebut akan menimbulkan kesulitan jika 

para ahli hukum menolak untuk mennggunakan 

jalan maqa>s}id al-shari>’ah dalam pengembangan 

hukum Islam.67 

1) Konsep Maqa>s}id al-Shari>’ah 

Maqa>s}id secara bahasa berasal dari kata 

 yang merupakan bentuk ( maqa>s{id) مقاصد

                                                           
66 Ibid., 212. 
67 Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 147.  
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jama’ dari ifra>d مقصد (maqs{ad) yang memiliki 

arti maksud, sasaran, tujuan, prinsip, niat, dan 

tujuan akhir.68 Adapun maqa>s{id  syariah 

adalah maksud-maksud  dibalik penetapan 

syariat hukum Islam.69 Yusuf Qardhawi 

mengartikan maqa>s}id al-shari>’ah sebagai 

tujuan yang menjadi target sebuah dalil 

hukum untuk diwujudkan dalam kehidupan. 70 

As Syatibi dalam kitabnya al Muwa>faqa>t fi 

us{u>l al ah{kam mengungkapkan jika pada 

dasarnya hikmah ditetapkannya sebuah 

hukum adalah terealisasinya kemaslahatan 

umat di dunia dan di akhirat.71 

Konsep mas{lah{ah yang dianggap 

memberikan sumbangan yang sangat penting 

dalam bidang hukum Islam merupakan 

pengembangan teori istis{la>h{ yang disusun 

                                                           
68 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid 

Syariah (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 32. 
69 Ibid., 33 
70 Yusuf Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah (Jakarta: Pustaka al 

Kautsar, 2007), 17-18. 
71 Suparman Usman dan Itang, Filsafat Hukum Islam…, 147. 
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oleh al Ghaza>li>. 72 Pengertian mas{lah{ah yang 

dikemukakan oleh Imam al Ghaza>li> yaitu 

perlindungan terhadap lima sektor kehidupan 

manusia yang kemudian dikenal dengan al 

kulli>ya>t al khams (lima nilai universal). Lima 

sektor tersebut adalah perlindungan terhadap 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.73 

a) Hifz{ al-din (Memelihara agama)  

Pemeliharaan agama menjadi 

tujuan utama diturunkannya wahyu bagi 

seluruh umat manusia di bumi ini. Allah 

mengutus Nabi dan Rasul untuk menjaga 

dan memelihara eksistensi agama di 

tengah-tengah kehidupan manusia. Karena 

itulah memelihara agama menjadi 

kemaslahatan utama bagi kehidupan 

manusia.74 Ajaran agama membawa nilai-

nili kemanusiaan yang menjadikan 

manusia lebih tinggi derajatnya daripada 

                                                           
72 Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum 

Tuhan…, 155.  
73 Ibid., 157. 
74 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam 

(Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 155.  
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hewan. Dengan memelihara agama 

manusia akan merasa aman, damai dan 

terhindar dari intimidasi.75  

b)  Hifz{ al-nafs (Memelihara jiwa) 

Memelihara jiwa berarti 

memelihara hak untuk hidup. 

Terpeliharanya kehidupan manusia 

menjadi isu krusial dari diturunkannya 

agama Islam. Ajaran agama 

memerintahkan untuk menjalani hidup 

dengan benar tanpa melakukan perbuatan 

zalim baik terhadap diri sendiri maupun 

orang lain. Allah mengecam pada mereka 

yang tidak menghormati kehidupan 

manusia.76 Abu Zahrah juga 

menambahkan termasuk dalam 

memelihara jiwa adalah memelihara harga 

diri dan kemuliaan manusia dengan jalan 

mencegah zina, memperolok atau 

                                                           
75 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,549. 
76 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam…, 

157.  
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perbuatan yang memberikan batasan pada 

kebebasan kehidupan manusia.77 

c) Hifz{ al-‘aql (Memelihara akal) 

Memelihara akal berarti menjaga 

akal agar tidak mengalami kerusakan yang 

mengakibatkan manusia menjadi tidak 

berguna bagi masyarakat, menjadi sumber 

keburukan dan penyakit bagi orang lain.78 

Memelihara akal merupakan sebuah 

keharusan, karena hanya manusialah yang 

dikaruniai akal. Tanpa adanya akal 

manusia tidak berarti dan tidak memiliki 

nilai.79 

d) Hifz{ al-nasl (Memelihara keturunan) 

Memelihara keturunan berarti 

memelihara kelangsungan keturunan dan 

kelestarian manusia agar terjaga 

kelangsungan garis keturunannya agar 

                                                           
77 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,549-550. 
78 Ibid., 550. 
79 Musmmar M. Bakry, “Asas Prioritas Dalam Maqashid Al 

Syari’ah”, al azhar Islamic law review, Volume 1 Nomor 1 (Januari 2019), 

4. 
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terhindar dari kepunahan. 80 Termasuk 

dalam memelihara keturunan adalah 

dengan adanya syariat untuk berkeluarga 

dan menjauhi zina agar menghasilkan 

keturunan yang sah sesuai dengan nilai-

nilai agama dan kemanusiaan.81 

e) Hifz{ al-ma>l (Memelihara harta) 

Memelihara harta berarti mencegah 

perbuatan yang dapat menodai harta 

melalui pengembangan harta kekayaan 

dengan cara yang dibenarkan syariat.82 

Masing-masing dari kelima 

pemeliharaan tersebut di atas memiliki tiga 

peringkat, yakni d{aru>riyya>t, h{ajiyya>t dan 

tah{si>niyya>t. 83 Tingkat d{aru>riyya>t adalah 

tingkatan yang harus terpenuhi, dimana jika 

tidak maka kemaslahatan tidak akan 

                                                           
80 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,551. 
81 Musmmar M. Bakry, “Asas Prioritas dalam Maqashid Al 

Syari’ah”…, 3. 
82 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,551. 
83 Abdul Mun’im Saleh, hukum manusia sebagai hukum tuhan…, 

157.  
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terealisasi84 bahkan keselamatan umat 

manusia akan terancam baik di dunia mapun 

di akhirat.85 Tingkat h{ajiyya>t adalah tingkat 

yang oleh hukum shara>’ dimaksudkan agar 

menghilangkan kesulitan86 dan apabila tidak 

terpenuhi tidak akan mencapai tahap 

mengancam keselamatan, akan tetapi hanya 

sebatas akan mendapat kesulitan.87 Adapun 

tingkat tah{si>niyya>t merupakan tingkatan yang 

apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam 

keselamatan namun tidak juga menimbulkan 

kesulitan88 sebab hanya dimaksudkan untuk 

menjaga dan melindungi kehormatan dari lima 

hal pokok tersebut.89 

Umumnya pemahaman terkait dengan 

al-kulli>yat al khams hanya berlaku pada 

tingkatan d{aru>riyya>t, namun sebenarnya al-

kulli>yat al khams menjadi bagian yang tak 

terpisah dari tingkatan h{ajiyya>t dan 

                                                           
84 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,553. 
85 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 213. 
86 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,554. 
87 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 214. 
88 Suparman Usman dan Itang, Filsafat Hukum Islam…, 155. 
89 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 215. 
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tah{si>niyya>t meskipun tentu saja kurang 

mendesak dibandingkankan pada tingkatan 

d{aru>riyya>t.90 

Belakangan, para fakih kontemporer 

melakukan pengembangan terhadap 

terminology maqa>s{id tradisional menuju 

maqa>s}id yang modern.91 Pergerseran 

paradigma maqa>s{id klasik ke maqa>s{id modern 

terletak pada perubahan pada titik tekan 

keduanya. Jika maqa>s{id klasik menekankan 

pada perlindungan atau pemeliharaan maka 

maqa>s{id modern menekankan pada 

pengembangan atau pembangunan dan hak–

hak asasi manusia.92 Penekanan pada 

pengembangan/pembangunan dan hak asasi 

manusia ini dilakukan dalam upaya 

menjembatani jurang pemisah antara teori 

                                                           
90 Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum 

Tuhan…, 158.  
91 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid 

Syariah…., 56. 
92 M. Amin Abdullah, “Epistemologi Keilmuwan Kalam Dan Fikih 

Dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi 

(Pemikiran Filsafat Keilmuwan Agama Islam Jasser Auda)”, Media 

Syariah, Volume XIV Nomor 2 (2012), 146. 
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hukum Islam dan hukum international yang 

disepakati oleh Negara-negara nggota 

perserikatan bangsa-bangsa, salah satunya 

adalah Universal Declaration of Human Right 

yang berisi tentang jaminan hak hak asasi 

manusia.93 

c. Metode penyelesaian dali>l yang bertentangan 

(Ta’a>rud{ al Adillah) 

Secara bahasa Ta’a>rud{ al Adillah terdiri 

atas dua kata yakni ta’a>rud{ yang berarti saling 

menghalangi, saling mencegah atau menetang dan 

kata adillah yang berarti argument, dali>l, dan 

dasar. Adapun secara istilah Ta’a>rud{ al Adillah 

berarti adanya salah satu dari dua dali>l yang 

menghendaki hukum suatu peristiwa bertentangan 

dengan apa yang dikehendaki oleh dali>l lain.94  

Meskipun semua hukum syara’ merujuk 

pada Al Qur’an dan Sunnah sebagai sumber 

hukum pertama dan kedua hukum Islam, namun 

pada realisasinya masih terdapat kontradiksi antar 

                                                           
93 Ibid., 145. 
94 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam 

(Magelang: Magnum Pustaka Utama, 2019), 191.  
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dali>l. Kontradiksi atau pertentangan tersebut 

menurut Abu Zahrah terjadi karena adanya tiga 

kemungkinan, Pertama adanya pertentangan dari 

segi lahiriyah, kedua adanya kesulitan 

mengkompromikan dua dali>l yang tampak 

bertentangan, dan terakhir adanya kesalahan yang 

menganggap bukan dali>l sebagai dali>l.95 

Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip Satria 

Effendi mengungkapkan di kalangan sha>fi’i>yah 

jika terjadi ta’a>rud{ maka langkah yang bisa 

dilakukan adalah96 

1) Menyatukan atau mengkompromikan dua dali>l 

yang kontradiksi. 

Pengkompromian dua dua dali>l 

sekaligus dianggap lebih baik daripada hanya 

jika satu dali>l saja. Aktivitas ini biasa disebut 

dengan al jam’u> wa al-taufi>q yang berarti 

menghimpun dan menyelaraskan.97 

                                                           
95 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih…,470-471. 
96 Satria Effendi, Ushul Fiqh…, 219. 
97 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam…, 

197. 
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2)  Jika dali>l yang bertentangan tidak mungkin 

diselaraskan maka jalan keluarnya adalah 

dengan melakukan tarji>h{.  

Secara bahasa tarji>h{ (الرتجيح) berarti 

penguatan, pemgukuhan, atau 

kecenderungan,98 sedangkan secara istilah 

tarji>h{  adalah mengunggulkan salah satu dari 

dali>l-dali>l z{anni yang bertentangan dengan 

menampakkan kelebihannya dari dali>l yang 

lain.99  

3) Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan 

tarji>h{, maka langkah selanjutnya adalah 

dengan melakukan nasah}.. 

Pengertian nasah} (النسح) secara 

terminologi berarti menghilangkan, 

menghapuskan, serta membatalkan.100 Adapun 

secara istilah nasah} didefinisikan sebagai 

membatalkan untuk mengamalkan suatu 

                                                           
98 Ibid., 204. 
99 Ali Hasaballah,  Ushul Al-Tasyri’ Al-Islami, (Kairo-Mesir: dar 

alma’arif, 1976), 236 
100 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam…, 

211.  
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hukum syar’i> (baik sebagian atau keseluruhan) 

karena adanya dali>l lain yang menunjukkan 

pembatalannya.101  

4) Jika tidak mungkin mengetahui waktu 

datangnya dali>l, maka jalan terakhir adalah 

meninggalkan atau tidak mengamalkan 

keduanya dan beralih pada dali>l yang lebih 

rendah derajatnya atau yang disebut dengan 

Tasa>qut{ al-dali>lain. 

Secara bahasa tasa>qut{ al-dali>lain 

terdiri atas dua kata yakni tasa>qut{ (تساقط) 
yang berarti meninggalkan dan al dali>lain 

( لدليل ا ) yang berarti dua dali>l sehingga 

tasa>qut{ al-dali>lain berarti menginggalkan dua 

dali>l. Dalam istilah lain tasa>qut{ al-dali>lain 

disebut juga dengan tawaquf (توقف) yang 

berarti berhenti, maksudnya adalah berhenti 

untuk mengamalkan dali>l.102 Metode ini 

adalah cara terakhir yang ditempuh oleh 

                                                           
101 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih…., 282. 
102 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam…, 

223.  
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mujtahid ketika kesulitan untuk 

menyelesaikan pertentangan antar dali>l dan 

berakhir dengan menggunakan dali>l derajat 

yang lebih rendah.103 

B. Sejarah Sosial Hukum Islam 

Sejarah sosial hukum Islam merupakan ilmu yang 

masih cukup baru dalam studi hukum Islam meskipun 

pada dasarnya sejarah sosial telah banyak digunakan 

sebelumnya sebagai pendekatan dalam kajian studi hukum 

Islam.104 Studi hukum Islam sendiri merupakan bagian 

dari studi Islam yang yang berfokus adalah pada aspek 

hukum dari ajaran Islam. Atho Mudzhar membagi studi 

hukum Islam berdasarkan objek  kajiannya kedalam tiga 

klasifikasi, yakni pertama studi filsafat hukum Islam yang 

objek kajiannya berupa ushul fiqih baik secara filsafat 

hukum maupun sebagai teori hukum, kedua studi hukum 

Islam normatif yang objek kajiannya adalah literature 

hukum Islam yang bersifat norma atau aturan dan ketiga, 

studi hukum Islam empiric yang objek kajiannya adalah 

                                                           
103 Ibid., 
104 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 1.  
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pola-pola perilaku atau proses interaksi sosial masyarakat 

Islam baik sebagai sebab maupun respon terhadap adanya 

hukum Islam yang kemudian dikaji dengan ilmu empiris 

seperti sosiologi, antropologi, psikologi, filiologi dan ilmu 

empiris lainnya.105 

Studi hukum Islam empiris menjadi salah satu studi 

hukum Islam yang melakukan kajian hukum Islam dengan 

menggunakan pendekatan ilmu sosial. Pada hakikatnya 

perkembangan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari 

masalah sosial dalam masyarakat. Perkembangan dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi berkembangnya pemikiran 

hukum Islam. Pemikiran hukum Islam senantiasa 

berkembang untuk merespon perubahan dan 

perkembangan sosial budaya masyarakat muslim sebagai 

pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, penggunaan 

pendekatan sosial tidak dapat dihindari dalam melakukan 

kajian terhadap hukum Islam. 

Sejarah sosial hukum Islam termasuk dalam kajian 

studi hukum Islam empiris yang biasanya menjadi 

                                                           
105 Ibid., 14-17. 
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pelengkap dalam studi filsafat hukum Islam dan studi 

hukum Islam normatif106. Kajian hukum Islam normatif 

umumnya memiliki fokus bahasan pada aspek hukum 

Islam secara doctrinal yang melihat Islam sebagai gejela 

budaya, sedangkan kajian hukum Islam empiris memiliki 

objek kajian non doctrinal yang melihat hukum Islam 

sebagai gejala sosial.107 Studi sejarah hukum Islam sendiri 

merupakan ilmu yang membahas sejarah hukum Islam 

dari aspek lingkungan sosial-budaya dan sosial politik 

yang mengitarinya.108  

Sejarah sosial hukum Islam berawal dari anggapan 

jika setiap produk hukum Islam merupakan hasil interaksi 

antara ulama sebagai pemikir hukum Islam dengan 

lingkungan sosial yang ada disekitarnya. Interaksi yang 

dimaksud disini yaitu upaya yang dilakukan untuk 

menemukan atau menfasirkan teks hukum Islam dalam 

konteks sosial tertentu atau berupa pendapat hukum para 

                                                           
106 Ibid., 1. 
107 Asmawi, Studi Hukum Islam (Yogyakarta: Teras, 2012), 199-

200. 
108 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam…, 1.  
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ulama yang didorong oleh kondisi lingkungan sosial di 

sekitar ulama tersebut hidup.109 

Pada masa lalu, kondisi lingkungan sosial yang 

berpengaruh pada hasil pemikiran hukum Islam tampak 

pada sejumlah pendapat hukum Imam Syafi’i. pendapat 

hukum yang dikemukakan beliau mengalami perubahan 

dari saat beliau berada di Baghdad yang dikenal dengan 

qaul qadi>m dan pada saat beliau tinggal di mesir yang 

dikenal dengan qaul jadi>d.110 Hal tersebut menunjukkan 

jika pemikiran hukum Islam sangat dinamis. Dinamisnya 

pemikiran hukum Islam dipengaruhi oleh adanya 

perubahan interpretasi dan pengalaman umat Islam yang 

berkembang seiring dengan perkembangan dan perubahan 

zaman yang berdampak pada adanya perubahan sosial 

masyarakat muslim.111 Perubahan interpretasi tersebut 

dapat diterima sejauh tidak bertentangan dengan tujuan 

syara’.112 

                                                           
109 Ibid., 
110 Ibid., 2. 
111 Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologis dan Sejarah dalam 

Mengkaji Hukum Islam." Al-Mizan, Volume 9 Nomor 1 (2013): 64. 
112 Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial 

(Bandung: Pustaka Setia, 2010), 23.  
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Dalam ilmu sejarah sosial hukum Islam pendekatan 

Sosiologis menawarkan konsep-konsep sosiologis untuk 

memahami pemikiran hukum Islam pada zaman dahulu 

utamanya adalah pada aspek keilmuwan sejarah sosial.113 

Sejarah pada hakikatnya adalah penafsiran yang dilakukan 

oleh orang sekarang untuk mengetahui apa yang terjadi 

masa silam berdasarkan fakta-fakta yang ada kaitannya 

dengan peristiwa tersebut bukannya kenyataan masa silam 

itu sendiri. Kemudian ilmu sosiologis adalah ilmu yang 

mempelajari masyarakat terkait dengan struktur sosial dan 

proses interaksi sosial. Sehingga ketika sebuah produk 

pemikiran hukum Islam pada masa lalu dilihat dari segi 

keterkaitannya dengan aspek struktur sosial atau proses 

interaksi sosial baik itu dari sebagai pemicu maupun 

sebagai dampak pada sebuah pemikiran hukum Islam 

maka seyogayanya itulah yang kemudian disebut sebagai 

sejarah sosial hukum Islam.114 

C. Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan  

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan yang 

sejahtera secara utuh baik secara fisik, mental maupun 

sosial, tidak hanya sekedar bebas dari penyakit atau 

                                                           
113 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam…, 2.  
114 Ibid., 
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kecacatan semata, tetapi juga dalam semua aspek yang 

berkenaan dengan sistem reproduksi termasuk dalam fungsi 

dan proses reproduksi.115 Selanjutnya dalam International 

Conference on Population and Development kesehatan 

reproduksi didefiniskan sebagai “a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infimity in all matters relating to the 

reproductive system and funtions and processes” 116 arti 

dari kutipan tersebut yaitu “suatu kondisi sehat menyeluruh 

meliputi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, tidak 

semata-mata karena tidak adanya penyakit dan cacat yang 

berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi”. 

International Conference on Population and 

Development memperjelas bahwa hak-hak reproduksi 

bukanlah seperangkat hak baru. Hak reproduksi termasuk 

hak asasi manusia yang telah diakui dalam hukum nasional 

dan hukum internasional. Hak ini berfokus pada adanya 

pengakuan pada hak dasar bagi semua pasangan dan 

individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab 

                                                           
115 Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, Kesehatan Reproduksi 

(Yogyakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, 1999), 1.  
116 Ban Ki Moon, Programme of Action of the International 

Conference on Population Development (United Nations Population Fund, 

2014), 59, dalam https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf  

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
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membuat keputusan mengenai jumlah, jarak dan waktu 

kapan mereka memiliki anak serta hak untuk memperoleh 

standar tertinggi dalam kesehatan seksual dan reproduksi. 

Hak tersebut juga termasuk hak mereka untuk membuat 

keputusan tentang aktivitas reproduksi yang bebas dari 

diskriminasi, paksaan dan kekerasan.117 

Dalam ajaran Islam sendiri, sejak awal telah 

memberikan perhatian terhadap dengan fungsi-fungsi 

reproduksi.118 Mengenai definisi hak reproduksi, Masdar 

Farid Mas’udi memberikan pengertian hak reproduksi 

perempuan sebagai hak yang dimiliki oleh seorang 

perempuan berkaitan dengan fungsi reproduksinya yang 

harus dijamin pemenuhannya.119 Hak reproduksi bagi 

perempuan juga dapat didefinisikan sebagai kekuasaan atau 

kesempatan yang dimiliki oleh kaum perempuan untuk 

membuat keputusan mengenai segala hal yang 

berhubungan dengan fertilitas, aktivitas seksual, kesehatan 

ginekologis, perawatan anak, dan melaksanakan 

                                                           
117 Ibid.., 60 
118  Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami 

Meraih Ridho Ilahi (Bandung: Marja, 2011), 170.  
119 Masdar Farid Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi 

Perempuan (Bandung: Mizan, 1997), 74.  
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keputusannya dalam secara aman dan efektif.120 Senada 

dengan hal tersebut, Maria Ulfah juga memberikan 

pengertian hak reproduksi sebagai hak yang diberikan 

Tuhan kepada perempuan sebagai pengemban tugas 

reproduksi yang harus dijamin pemenuhannya.121 

Menurut Masdar Mas’udi, secara umum hak-hak 

yang dimiliki oleh perempuan terkait dengan sistem 

reproduksinya. Pertama, hak atas jaminan keselamatan dan 

kesehatan. Hak ini menjadi mutlak untuk dipenuhi 

mengingat berat dan besarnya risiko yang dihadapi oleh 

kaum perempuan dalam mengemban fungsi-fungsi 

reproduksinya. Kedua, hak atas jamninan kesejahteraan, 

hak ini berkaitan dengan pemenuhan nafkah oleh suami 

kepada istrinya selama proses-proses reproduksi 

berlangsung juga termasuk masa-masa diluar itu selama 

seorang wanita menyandang status sebagai istri dan ibu dari 

anak-anaknya. Ketiga, hak untuk turut serta dalam 

                                                           
120 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan (Jakarta: el-

Kahfi, 2008), 170-171. 
121 Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak 

Reproduksi Perempuan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 2.  
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pengambilan keputusan khususnya terkait dengan proses-

proses reproduksinya.122 

Hussein Muhammad merinci hak-hak reproduksi 

perempuan dalam Islam menjadi 4, hak untuk menikamti 

hubungan seksual, hak untuk menolak hubungan seksual, 

hak untuk menolak kehamilan, dan hak menggugurkan 

kandungan. 

1. Hak untuk menikmati hubungan seksual 

Manusia secara kodrati memiliki naluri seks 

dalam dirinya. Naluri tersebut harus disalurkan dan 

tidak boleh dikekang karena pengekangan terhadap 

naluri seksual akan memberikan dampak yang buruk 

tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Hal ini 

berlaku tidak hanya untuk laki-laki tapi juga bagi 

perempuan karena perempuan juga memiliki naluri 

seksual yang sama.123 Dalam rangka memenuhi naluri 

tersebut, Islam membingkainya dalam konsep 

pernikahan. Pernikahan menjadi sarana penyaluran 

                                                           
122 Masdar Farid Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi 

Perempuan…, 75-77.  
123 Hussein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan 

Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), 263.  
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naluri seks secara bertanggungjawab disamping sebagai 

cara untuk memperoleh keturunan.124 

Dalam aktivitas seksual ada kecenderungan 

bahwa laki-lakilah yang lebih banyak menikmati 

hubungan seksual dibandingkan dengan perempuan.125 

Berbeda dengan hal tersebut, Masdar F. Mas’udi yang 

mengatakan jika pemaksaan hubungan seksual oleh 

suami kepada istri tidak diperbolehkan dalam agama. 

Hal tersebut karena adanya beberapa alasan. Pertama, 

hubungan seksual antara suami istri yang dilakukan 

secara paksa sama saja dengan mengejar kenikmatan di 

atas penderitaan orang lain. Kedua, hubungan seksual 

secara paksa menunjukkan adanya pengingkaran 

terhadap prinsip mua>sharah bil ma’ru>f (memperlakukan 

istri dengan cara yang ma’ru>f).126 

2. Hak untuk menolak hubungan seksual 

Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa istri 

harus selalu memenuhi kehendak untuk melakukan 

hubungan seksual oleh suami kapan dan di mana saja 

                                                           
124 Ibid., 
125 Masdar Farid Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi 

Perempuan…, 105.  
126 Masdar Farid Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi 

Perempuan…, 109.  
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suami menginginkannya,127 atau dengan kata lain 

seorang istri tidak boleh menolak ajakan seksual dari 

suami.128 Hal tersebut berdasarkan sebuah hadis “Jika 

seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang tapi 

ia menolaknya sementara sang suami marah, maka 

malaikat melaknatinya (istri) sampai subuh tiba” 

Pada dasarnya tidak mungkin Rasulullah 

memberikan sabda untuk suatu ketidakadilan, bahkan 

dalam aspek hubungan antara suami dan istri. Oleh 

karena itu, kalangan ulama menafsirkannya tidak secara 

harfiah sebagaimana halnya Musthafa al Zuhaili yang 

berpendapat jika laknat tersebut ditujukan bagi istri 

yang dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti.129  

3. Hak untuk menolak kehamilan. 

Dalam satu sisi kehamilan merupakan peristiwa 

yang membahagiakan. Namun di sisi lain kehamilan 

menyebabkan calon ibu mengalami kondisi yang berat 

dan melemahkan. Kelemahan kondisi kehamilan akan 

semakin bertambah saat mendekati proses melahirkan 

                                                           
127 Ibid., 267. 
128 Masdar Farid Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi 

Perempuan…, 112.  
129 Ibid., 113 
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bahkan kelahiranpun menjadi saat-saat kritis yang harus 

dilalui oleh perempuan dalam kehidupannya.130 

Mengingat berat dan besarnya risiko kehamilan 

dan persalinan, sudah sepatutnya jika perempuan 

diberikan hak untuk menolak kehamilan termasuk 

untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan. Hak 

untuk menolak kehamilan tersebut hendaknya juga 

diperhatikan oleh suami dan suami wajib untuk 

mempertimbangkannya.131 Pendapat yang sama 

diungkapkan oleh ulama madhhab Hanafi yang 

mengatakan jika yang berhak menentukan ingin 

memiliki keturunan atau tidak adalah kedua belah pihak 

karena proses reproduksi dibutuhkan partisipasi 

keduanya. Tapi mengingat lebih banyak risiko fisik 

maupun mental yang ditanggung saat kehamilan 

dirasakan oleh perempuan maka lebih diutamakan 

pendapat istri.132 Keputusan untuk menolak kehamilan 

kemudian ditindaklanjuti melalui beberapa metode 

pencegahan kehamilan baik melalui metode azl 

                                                           
130 Hussein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan 

Pembelaan Kiai Pesantren…, 269.  
131 Ibid., 270. 
132 Masdar Farid Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi 

Perempuan…, 124.  
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(senggama terputus) ataupun pemasangan alat 

kontrasepsi.133 

4. Hak menggugurkan kandungan 

Pada dasarnya Islam melarang segala bentuk 

perusakan maupun pembunuha, namun terkadang 

dalam hidup muncul permasalahan yang rumit dan 

diharuskan untuk membuat pilihan. Misalnya pada 

kasus kehamilan yang membahayakan nyawa ibu. 

Dalam permasalahan tersebut nyawa seorang ibu 

dihadapkan dengan dengan nyawa seorang bayi yang 

masih belum lahir.134  

Dalam Islam, tidak ada larangan yang jelas 

tentang aborsi dalam Al-Qur'an. Banyak sarjana dan 

Muslim setuju bahwa aborsi diperbolehkan untuk 

menjamin keselamatan wanita secara keseluruhan. Para 

ahli hukum Islam awal menganjurkan bahwa 

perlindungan kehidupan seorang wanita diprioritaskan 

daripada janin yang belum lahir. Hal tersebut dengan 

pertimbangan bahwa seorang ibu telah nampak 

eksistensinya dan memikul kewajiban, sedangkan janin 

                                                           
133 Hussein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan 

Pembelaan Kiai Pesantren…, 271.  
134 Ibid., 272. 
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yang belum lahir meskipun telah ada namun belum 

pasti dan tidak memiliki kewajiban terhadap orang 

lain.135 

Dalam literatur fikih klasik, terdapat perbedaan 

pendapat di kalangan Imam Madhhab terkait dengan 

hukum aborsi. Pertama, Imam Hanafi berpendapat 

bahwa pengguguran kandungan boleh dilakukan 

sebelum usia kandungan mencapai 4 bulan atau 120 

hari dengan alasan sebelum usia tersebut janin belum 

dianggap sebagai manusia hidup. Hal berbeda 

disampaikan oleh Imam Malik yang berpendapat jika 

pengguguran telah dilarang sejak terjadinya pembuahan 

dengan alasan kehidupan telah dimulai sejak 

bertemunya sel sperma dengan sel ovum. Adapun 

dalam pandangan Imam Hambali, pengguguran 

kandungan boleh dilakukan jika janin dalam kandungan 

belum berusia 40 hari. Terakhir di kalangan Madhhab 

Syafi’i ada beberapa pendapat, misalnya Imam Ramli 

yang sependapat dengan pemikiran Imam Hanafi yang 

membolehkan aborsi sebelum usia kandungan 120 hari, 

sedangkan Ibnu Hajar membolehkan aborsi sebelum 

                                                           
135 Ibid., 274. 



84 

 

 

 

janin berusia 40 hari sebagaimana pendapat Imam 

Hanbali, dan terakhir Imam Ghazali yang berpendapat 

seperti halnya Imam Malik yang mengharamkan aborsi 

bahkan sebelum usia 40 hari. Pangkal perbedaannya 

adalah adanya perbedaan pendapat tentang ‘kapan 

kehidupan itu dimulai’.136 

Menanggapi beragamnya pendapat para Imam 

Madhhab Masdar F. Mas’udi memberikan pendapat 

jika terjadi ketidaksepakatan di kalangan ulama maka 

pada dasarnya keputusan terkait aborsi ada pada diri 

sendiri dengan mempertimbangkan adanya 

kemaslahatan dan kepentingan yang lebih mendasar. 137 

Adapun dalam perkara aborsi apapun pilihannya, yang 

menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan adalah 

keselamatan jiwa, dalam hal ini adalah keselamatan dan 

kesehatan si ibu. Artinya pelaksanaan atau tindakan 

aborsi juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang 

sesuai dengan prosedur medis yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena jika aborsi yang 

dilakukan tanpa prosedur medis bukan tidak mungkin 

                                                           
136 Masdar Farid Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi 

Perempuan…, 140-141. 
137 Ibid…, 142. 
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keselamatan dan kesehatan ibu menjadi taruhan yang 

pada akhirnya tidak tercapainya kemaslahan 

sebagaimana prinsip yang dipegang sejak awal.138 

                                                           
138 Ibid…, 143. 
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BAB III 

FATWA ABORSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA 

A. Fatwa Tentang Aborsi di Indonesia 

1. Sekilas Majelis Ulama Indonesia 

a. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia 

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga 

kompeten sebagai wadah bagi para ulama, zuama 

dan cendekiawan muslim untuk melakukan 

musyawarah guna memberikan jawaban atas 

masalah sosial keagamaan yang tengah dihadapi 

oleh umat Islam secara luas.1 

Majelis Ulama Islam sendiri lahir di Jakarta 

pada tanggal 7 Rajab 1395 H yang bertepatan pada 

tanggal 26 Juli 1975 M.2 Momentum lahirnya 

Majelis Ulama Indonesia terjadi saat dilakukannya 

musyawarah atau maktamar para ulama dan 

cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru 

Indonesia. Mereka terdiri atas 26 ulama yang 

menjadi wakil dari 26 provinsi di Indonesia, 10 

                                                           
1 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015 

Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 3. 
2 Pasal 1 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia 
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ulama dari berbagai organisasi Islam tingkat pusat3, 

4 orang dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, 

Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Polri serta 13 

tokoh cendekiawan yang turut dilibatkan dalam 

pembentukan lembaga Majelis Ulama Indonesia.4 

Musyawarah tersebut diketuai oleh Letjen. Purn. H. 

Soedirman dan tim penasihat yang terdiri dari Prof. 

Dr. Hamka, K. H. Abdullah Syafe’i dan K. H. M. 

Syukri Ghazali yang kemudian menghasilkan 

Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang 

ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah. 5 

Pembentukan Majelis Ulama Indonesia 

merupakan prakarsa dari Presiden Soeharto yang 

disampaikan dalam pidatonya dengan 

mengungkapkan perlunya sebuah badan nasional 

sebagai wadah untuk menjalankan mekanisme yang 

efektif dan efisien dalam upaya menjaga dan 

membina kesinambungan partisipasi Umat Islam 

                                                           
3 Masing-masing perwakilan dari Nadhlatul Ulama, 

Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, 

GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah 
4 Berdirinya MUI dalam https://mui.or.id/sejarah-mui/, [19 

Oktober 2021], diakses pada pukul 09:59 WIB. 
5 Muhammad Atho Mudzhar, Fatwah Fatwah Majlis Ulama 

Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 

1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), 63 

https://mui.or.id/sejarah-mui/
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Indonesia menuju pembangunan.dengan harapan 

para ulama Indonesia agar turut berperan serta 

dalam mendorong dan memberi arahan dalam 

membangun masa depan serta memberikan bahan 

pertimbangan hukum mengenai kehidupan 

beragama masyarakat Indonesia. Presiden Soeharto 

juga menyampaikan dua alasan yang 

melatarbelakangi pembentukan Majelis ulama 

Indonenesia yakni adanya harapan bersatunya kaum 

muslimin dan adanya kesadaran bahwa 

dibutuhkannya keikutsertaan ulama dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bangsa 

Indonesia.6 

b. Susunan Pengurus Mejelis Ulama Indonesia 

Secara garis besar susunan pengurus Majelis 

Ulama Indonesia terdiri atas Dewan Pertimbangan, 

Dewan Pimpinan serta Anggota Pleno.7 Dewan 

Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia memiliki 2 

fungsi, yakni untuk memberikan nasihat, 

bimbingan, pertimbangan dan bantuan kepada 

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia serta 

                                                           
6 Ibid., 55-56. 
7 Pasal 9 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia  
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mengkaji masalah-masalah yang tengah dihadapi 

umat Islam dan solusinya untuk kemudian 

direkomendasikan kepada pimpinan harian.8 Saat 

ini dewan pertimbangan diketuai oleh Prof. Dr. 

K.H. Ma’ruf Amin dengan didampingi oleh 13 

wakil ketua dewan pertimbangan. adapun sekretaris 

dewan pertimbangan adalah Prof. Dr. H. Dadang 

Kahmad, M.Si dengan didampingi oleh 4 wakil 

sekretaris dewan pertimbangan dan juga anggota 

yang terdiri atas ketua-ketua umum ormas Islam.9 

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia 

berfungsi menjalankan keputusan-keputusan hasil 

musyawarah nasional, rapat kerja nasional, rapat 

koordinasi daerah, rapat pengurus paripurna dan 

keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia 

lainnya dengan memperhatikan nasihat, bimbingan, 

dan pertimbangan dari dewan pertimbangan majelis 

ulama. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan secara 

kolektif oleh pimpinan harian Majelis Ulama 

Indonesia. Pimpinan harian kemudian bertanggung 

                                                           
8 Pasal 2 Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia  
9 Kepengurusan MUI dalam https://mui.or.id/kepengurusan-mui, 

[13 oktober 2021], diakses pada pukul 08:41 WIB  

https://mui.or.id/kepengurusan-mui


90 

 

 

 

jawab atas hariannya kepada dewan pimpinan.10 

Dalam periode 2020-2025 K.H. Miftachul Akhyar 

ditunjuk sebagai ketua umum dengan didampingi 

oleh 3 wakil ketua umum dan juga dibantu oleh 14 

ketua ketua dewan pimpinan. Adapun yang 

menjabat sebagai sekretaris jenderal adalah Dr. H. 

Amirsyah Tambunan, M.A. dengan dibantu oleh 14 

wakil sekretaris jenderal. Adapun bendahara 

umumnya adalah H. Misbahul Ulum, M.Si dengan 

dibantu oleh 5 bendahara lainnya.11 

 Adapun anggota pleno terdiri atas pimpinan 

harian, pimpinan komisi, dan lembaga.12 Komisi 

dan lembaga menjadi bagian dari perangkat 

organisasi Majelis Ulama Indonesia. Komisi 

dibentuk oleh dewan pimpinan yang bertugas untuk 

membahas, menelaah, merumuskan dan 

menyampaikan usul-usul kepada dewan pimpinan 

sesuai dengan bidang masing-masing.13 Ada 11 

komisi yang ada di Majelis Ulama Indonesia, yakni 

                                                           
10 Pasal 3 Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia  
11 Kepengurusan MUI dalam https://mui.or.id/kepengurusan-mui, 

[13 oktober 2021], diakses pada pukul 08:41 WIB  
12 Pasal 5 Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia  
13 Pasal 6 Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia  

https://mui.or.id/kepengurusan-mui
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Komisi Fatwa, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, 

Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Hukum dan 

Hak Asasi Manusia, Komisi Dakwah, Komisi 

Pemberdayaan Ekonomi Umat, Komisi Pengkajian 

dan Penelitian, Komisi Informasi dan Komunikasi, 

Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, Komisi 

Kerukunan Antar Umat Beragama dan Komisi 

Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama 

Internasional. Adapun lembaga yang ada di Majelis 

Ulama Indonesia terdiri atas 11 lembaga yakni 

LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), 

DSN MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis 

Ulama Indonesia), LSP MUI (Lembaga Sertifikasi 

Profesi Majelis Ulama Indonesia), Dewan Halal 

Nasional, LSP DSN MUI (Lembaga Sertifikasi 

Profesi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia), Islamic Dakwah Fund, LPLH & 

SDA(Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan 

Sumber Daya Alam), PINBAS (Pusat Inkubasi 

Bisnis Syariah), BASYARNAS MUI (Badan 

Arbitrase Syariah Nasionanal Majelis Ulama 

Indonesia), Ganas Annar (Gerakan Nasional Anti 
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Narkoba) dan LPBKI (Lembaga Pentashih Buku 

dan Konten Keislaman).14 

c. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Pembentukan 

Fatwa 

Dalam perannya sebagai pemberi fatwa, 

Majelis Ulama Indonesia sendiri memiliki komisi 

khusus yang disebut Komisi Fatwa. Komisi fatwa 

berwenang dan bertanggung jawab untuk 

menetapkan fatwa yang dilakukan secara kolektif 

melalui rapat.15 Rapat tersebut dihadiri oleh para 

anggota komisi fatwa.16 Dalam hal-hal tertentu turut 

dihadirkan pula pakar atau ahli yang memiliki 

kompetensi dengan permasalahan yang hendak 

difatwakan.17 Musyawarah komisi fatwa dilakukan 

sesuai kebutuhan atau ketika MUI dimintai 

pendapatnya oleh publik atau oleh pemerintah 

tentang isu-isu tertentu dan masalah-masalah 

keagamaan yang muncul sebagai akibat adanya 

                                                           
14 Profil dalam https://mui.or.id, [13 Oktober 2021], pada pukul 

08:39 
15 Pasal 2 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 

2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
16 Pasal 8 (1) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 

2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
17 Pasal 8 (2) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 

2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  

https://mui.or.id/
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perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat, 

adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam aspek hukum Islam.18 Hal tersebut tiada lain 

dengan maksud untuk memastikan bahwa tidak 

akan ada hukum di negara yang bertentangan 

dengan kaidah ajaran keIslaman.19 

Fatwa yang ditetapkan Majelis Ulama 

Indonesia adalah fatwa mengenai masalah-masalah 

syari’ah secara umum, baik dalam bidang akidah, 

syariáh, sosial budaya, kemasyarakatan dan 

lingkungan hidup maupun akhlak.20 Lebih dari itu, 

Majelis Ulama Indonesia juga berhak menetapkan 

fatwa terkait  masalah sosial kemasyarakatan, 

faham keagamaan yang muncul di masyarakat, 

masalah yang terkait dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, masalah pangan obat-

                                                           
18 Pasal 9 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 

2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.  
19 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015 

Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 69.” 
20 Pasal 16 (1) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
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obatan dan kosmetika (POM), serta masalah 

ekonomi syari’ah.21  

Di wilayah daerah, Komisi Fatwa MUI 

Daerah berwenang mengeluarkan fatwa tentang 

masalah-masalah lokal yang muncul di daerah dan 

belum terakomodir dalam fatwa Majelis Ulama 

Indonesia.22 Majelis Ulama Indonesia Daerah yang 

berwenang menetapkan fatwa adalah Komisi Fatwa 

MUI Provinsi dan MUI Kabupaten/Kota.23 Akan 

tetapi untuk permasalahan yang telah difatwakan 

oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama 

Indonesia pada tingkat daerah hanya berhak untuk 

melaksanakannya.24 Majelis Ulama Islam juga 

berupaya untuk memastikan keseragaman dalam 

proses pembuatan fatwa antara Komisi Fatwa di 

berbagai tingkatan dan juga memastikan kecocokan 

fatwa antara antara pusat dan daerah. 

                                                           
21 Pasal 16 (2) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
22 Pasal 17 (2) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
23 Pasal 17 (3) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
24 Pasal 18 (1) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
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Dalam hal ini, MUI berkontribusi besar 

dalam transformasi hukum Islam. Hal ini sejalan 

dengan tugas MUI untuk menetapkan tanggapan 

hukum agama yang tepat terhadap berbagai 

persoalan yang dihadapi masyarakat anggotanya 

dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bagian 

dari pengembangan dan adaptasi hukum Islam yang 

termanifestasi dalam sebuah fatwa hukum. Fatwa 

hukum yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia 

sendiri bersifat bersifat argumentatif (memiliki 

kekuatan pembuktian), legitimatif (menjamin 

penilaian keabsahan hukum), kontekstual (waqi'iy), 

aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.25 

2. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia di tanah 

air memiliki peranan yang amat penting dalam 

menjawab setiap permasalahan yang muncul di 

kalangan umat Islam Indonesia. Peranan tersebut 

sejurus dengan tugas Majelis Ulama Indonesia yang 

memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa 

                                                           
25 Pasal 4 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 

2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
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hukum.26 Namun, ketika merujuk pada dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka 

fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

tidak memiliki tempat27 dan kedudukan dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam 

ketentuan pasal 7 ayat (1) disebutkan jenis dan hirarki 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, yakni:28 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang 

d. Peraturan Pemerintah 

e. Peraturan Presiden 

f. Peraturan Daerah Provinsi 

                                                           
26 Peran Majelis Ulama Indoneisa dalam Wawasan Majelis Ulama 

Indonesia hasil Musyawarah Nasional ke-9 MUI pada tanggal 27 Agustus 

2015, 11. https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/1.-PO_PD-PRT-

MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf  
27 Pelu, Ibnu Elmi AS, and Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia." Al 

Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 14 Nomor 2 (2009), 308.  
28 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan  

https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/1.-PO_PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf
https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/1.-PO_PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf
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g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Dengan tidak adanya fatwa dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan memberikan 

konsekuensi bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia 

bersifat tidak mengikat. Hal tersebut mengingat definisi 

peraturan perundang-undangan, yakni “peraturan 

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat 

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 

prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

undangan”.29 

Mahfudz M.D. mengungkapkan jika fatwa 

hanyalah sebatas pendapat hukum atau legal opinion 

yang pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat 

dan tidak bisa dipaksakan penegakannya.30 Lebih 

lanjut, ia menjelaskan jika fatwa tidak bisa disamakan 

dengan positif.31 Hukum positif adalah hukum yang 

                                                           
29 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan  
30 Moh Mahfud MD, Fatwa MUI dan Living Law Kita, 

https://mediaIndonesia.com/kolom-pakar/84453/fatwa-mui-dan-living-law-

kita, [1 Oktober 2021],  diakses pada pukul 08:05 WIB  
31 Moh Mahfudz M.D. 

https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17052291/mahfud.md.sebut.f

https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita
https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17052291/mahfud.md.sebut.fatwa.mui.tak.bisa.disamakan.dengan.hukum.positif


98 

 

 

 

berlaku yang dibuat dan diberlakukan oleh lembaga 

Negara, sedangkan Majelis Ulama Indonesia bukanlah 

sebuah Lembaga Negara.32  Yusril Ihza Mahendra 

menambahkan jika fatwa umumnya dikeluarkan untuk 

menjawab persoalan yang dihadapi oleh publik karena 

merasa adanya ketidakjelasan terhadap hal yang ada 

dan berkembang di masyarakat, maka fatwa 

dikeluarkan untuk memberikan kepastian atas 

permasalahan dilihat dari sudut pandang hukum 

Islam.33 Hal ini menunjukkan meskipun fatwa bukan 

hukum positif yang mngikat, akan tetapi fatwa adalah 

bagian dari living law atau hukum yang hidup dalam 

masyarakat.  Fatwa menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan sosial kegamaan masyarakat 

di Indonesia di mana fatwa berfungsi memberikan 

legitimasi hukum atas praktik sosial baru yang tidak 

                                                                                                                           
atwa.mui.tak.bisa.disamakan.dengan.hukum.positif. [1 Oktober 2021], 

diakses pada pukul 08.03 WIB.  
32 Moh Mahfud MD,  https://news.detik.com/berita/d-

3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak [1 

Oktober 2021], diakses pada pukul 08.02 WIB.  
33 Yusril Ihza Mahendra, “Hukum Islam Adalah The Living Law”, 

Republika.co.id, 

https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/24/oiope6301-yusril-

hukum-islam-adalah-the-living-law, diakses pada 21 Oktober 2021, pukul 

08:00 WIB” 

https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17052291/mahfud.md.sebut.fatwa.mui.tak.bisa.disamakan.dengan.hukum.positif
https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak
https://news.detik.com/berita/d-3397842/mahfud-md-apakah-fatwa-mui-harus-diikuti-tentu-tidak
https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/24/oiope6301-yusril-hukum-islam-adalah-the-living-law
https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/24/oiope6301-yusril-hukum-islam-adalah-the-living-law
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dijelaskan secara eksplisit dalam nash hukum Islam.34 

Untuk pelaksanaan fatwa tergantung pada kesadaran 

beragama setiap individu dan bukanlah sebuah 

kewajiban hukum. Fatwa akan beralih status menjadi 

hukum yangikat tatkala fatwa tersebut telah dijadikan 

sebagai hukum positif positif oleh lembaga Negara 

yang berwenang.35 

3. Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia 

Kemajuan teknologi terkini dan perkembangan 

tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya telah 

menyentuh setiap aspek kehidupan. Perkembangan 

dan perubahan tersebut tidak hanya membawa segala 

macam kemudahan, tetapi juga turut melahirkan 

banyak permasalahan baru yang sebelumnya tidak 

diketahui dan tak terduga menjadi kenyataan. 

Permasalahan tersebut boleh jadi telah ada hukumnya 

baik secara tersirat maupun tersurat dalam dalil-dalil 

hukum Islam atau dalam khazanah kalsik pemikiran 

imam mazhab dan ulama terdahulu. Namun tidak 

                                                           
34 Sarip, dkk, “Mendudukkan Fatwa Ulama Indonesia Sebagai 

Doktrin Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 

Nomor 3 (2019), 294.  
35 Moh Mahfud MD, Fatwa MUI dan Living Law Kita, 

https://mediaIndonesia.com/kolom-pakar/84453/fatwa-mui-dan-living-law-

kita [21 Oktober 2021] diakses pada pukul 08:05 WIB  

https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita
https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita
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semua orang dapat menelusuri dan menelaahnya. 

Tidak berhenti sampai disana, permasalahan lain akan 

muncul ketika permasalahan tersebut bahkan belum 

pernah diperbincangkan sama sekali. Terkait dengan 

hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia dalam perannya 

sebagai lembaga yang memiliki kompetensi serta 

wewenang dalam memberikan jawaban guna 

memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang 

dihadapi oleh masyarakat memiliki tugas untuk 

memberikan pendapat hukum terkait permasalahan 

tersebut. 

Sebelum sebuah fatwa ditetapkan, terlebih 

dahulu dilakukan kajian komprehensif untuk mendapat 

deskripsi menyeluruh terkait tas}awwur al-masalah atau 

objek masalah, dampak sosial keagamaan yang 

mungkin akan ditimbulkan serta telaah kritis dari 

berbagai aspek syariah yang berkaiatn dengan 

permasalahan yang hendak ditetapkan fatwanya.36 

Kajian komprehensif tersebut mencakup telaah atas 

pandangan para fuqaha dan mujtahid masa lalu, 

pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu’tabar, 

                                                           
36 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
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telaah atas fatwa-fatwa terkait, serta pandangan ahli 

fikih lainnya.37 Kajian tersebut dilakukan melalui 

penugasan pembuatan makalah kepada anggota komisi 

atau ahli yang berkompeten dalam bidang terkait 

permasalahan yang hendak difatwakan.38 

Dalam hal permasalahan yang telah jelas hukum 

dan dalil-dalilnya (ma’lu >m min al-di>n bi al d}aru>rah) 

maka penetapan fatwa dilakukan dengan 

menyampaikan hukum sebagaimana adanya.39 Adapun 

penetapan fatwa atas permasalahan yang terjadi 

perbedaan pendapat (masa>il al-khila>fiyyah) di kalangan 

mazhab maka penetapan fatwa dilakukan dengan dua 

metode, yakni:40 

a. Al-jam’u wa al-taufi>q, yaitu penetapan fatwa 

berdasarkan pada hasil usaha pencapain titik temu 

di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan di 

kalangan mazhab 

                                                           
37 Pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
38 Pasal 5 ayat (3) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
39 Pasal 6 aytt (1) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
40 Pasal 6 ayat (2) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
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b. Jika tidak menemukan titik temu di antara 

pendapat-pendapat di kalangan mazhab, maka 

penetapan fatwa didasarkan pada tarji>h} melalui 

metode muqa>ranah (perbandingan) dengan 

menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih 

muqa>ranah. 

Adapun ketika dalam proses penetapan fatwa 

terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat 

hukum di kalangan mazhab atau ulama yang mu’tabar, 

maka penetapan fatwa didasarkan pada ijtihad kolektif 

melalui metode baya>ni> dan ta’li >li> (qiyas>i, istih}sa>ni>, 

ilh}a>qi>, istih}sa>ni> dan sadh al-dhara>’i >) serta metode 

penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para 

ulama mazhab.41 

Pada prinsipnya penetapan fatwa harus 

senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum 

oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan 

umat dan maqa>s}id al-shari >’ah.42 

 

 

                                                           
41 Pasal 6 ayat (3) Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia 

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
42 Pasal 7 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 

2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
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4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 

Tentang Aborsi 

a. Latar Belakang Lahirnya Fatwa Nomor 4 Tahun 

2005 Tentang Aborsi 

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan 

sebuah fatwa tidak serta merta tanpa adanya 

pertimbangan yang menjadi latar belakang dan 

alasan serta urgensi atas ditetapkannya fatwa 

tersebut, termasuk fatwa terkait dengan aborsi. 

Ketentuan tentang hukum aborsi termuat dalam 

fatwa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi yang 

ditetapkan pada 21 Mei 2005 yang bertepatan 

dengan 12 Rabi’ul awal 1426 H.43 Fatwa ini lahir 

dilatarbelakangi oleh tiga poin penting sebagaimana 

tertuang dalam konsideran fatwa Nomor 4 Tahun 

2005.  

Pertama, bahwa Majelis Ulama Indonesia 

menyadari jika banyaknya masyarakat yang 

                                                           
43 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi 
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melakukan tindakan aborsi tanpa memperhatikan 

ajaran dan norma agama.44 

Kedua, tindakan aborsi yang terjadi 

umumnya dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih 

atau bukan oleh pihak yang professional di 

bidangnya sehingga justru akan membahayakan 

kesehatan dan nyawa ibu yang mengandung dan 

juga masyarakat pada umumnya.45  

Ketiga, munculnya banyak pertanyaan dari 

masyarakat terkait dengan hukum melakukan 

tindakan aborsi, apakah aborsi haram untuk 

dilakukan ataukah dibolehkan dalam keadaan-

keadaan tertentu.46  

b. Dasar dan Pertimbangan Penetapan Fatwa Nomor 4 

Tahun 2005 Tentang Aborsi 

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 

Indonesia memuat konsideran yang berisi adillah al-

ah}ka>m atau dasar-dasar hukum yang digunakan 

untuk menetapkan fatwa. adillah al-ah}ka>m tersebut 

                                                           
44 Konsideran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 

2005 Tentang Aborsi 
45 Konsideran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 

2005 Tentang Aborsi 
46 Konsideran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 

2005 Tentang Aborsi 
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berupa nas}s} syar’i, terjemah dalam bahasa 

Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil 

sebagai argumen (wajhu al-dila>lah). Disamping itu 

juga memuat pendapat para ulama, para ahli dan hal 

lain yang mendukung penetapan fatwa. 

Dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi disebutkan sejumlah ayat yang menjadi 

sumber dan dasar hukum penetapan fatwa, 

diantaranya adalah ayat Al Qur’an, Hadis Nabi, dan 

Kaidah-kaidah fiqhiyah47 

1) Al-Qur’an 

Q.S. al-An’a>m : 151 

َأَلَّ ُتْشرُِكوا ِبِه  ُقْل تَ َعاَلْوا أَْتُل َما َ رََِّ رَبُُّ ْم َعَلْيُ ْم ۖ
ًئا ۖ  َوََل تَ ْقتُ ُلوا َأْوََلدَُكْم ِمْن  َوًِبْلَواِلَدْيِن ِإْ َساًًن ۖ  َشي ْ

ُهْم ۖ ِإْمََلٍق ۖ ََل تَ ْقَربُوا اْلَفَواِ َش َما وَ  ََنُْن نَ ْرزُُقُ ْم َوِإَّيَّ
َها َوَما َبَطَن ۖ ُ  َظَهَر ِمن ْ َوََل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َ رََِّ اَّللَّ

 ِلُ ْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّ ْم تَ ْعِقُلونَ ذَ   ِإَلَّ ًِبحلَْسِ  ۚ

                                                           
47 Konsideran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 

2005 Tentang Aborsi  
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Artinya: “Katakanlah: "Marilah 

kubacakan apa yang diharamkan atas kamu 

oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu 

mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat 

baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan 

janganlah kamu membunuh anak-anak kamu 

karena takut kemiskinan, Kami akan memberi 

rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan 

janganlah kamu mendekati perbuatan-

perbuatan yang keji, baik yang nampak di 

antaranya maupun yang tersembunyi, dan 

janganlah kamu membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan 

dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian 

itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu 

memahami (nya)” 

Q.S. al-Isra’: 31 

ۖ ٍق  ََل ْم َة ِإ َي ْش ْم َخ دَُك ْوََل وا َأ ُل  ُ ت ْق ََنُْن  َوََل تَ 
ْم ۚ ُك َّيَّ ْم َوِإ ُه ْرُزقُ  ا   نَ  ًئ ْط اَن ِخ ْم َك ُه َل تْ  نَّ قَ  ِإ

ريًا ِب  َك
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Artinya: “Dan janganlah kamu 

membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki 

kepada mereka dan juga kepadamu. 

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu 

dosa yang besar” 

Q.S. al-Furqan: 63-71 

َْرِض َهْوًًن َوإِ َوِعَباُد الرَّْحَ   َذا ِن الَِّذيَن ََيُْشوَن َعَلى اْْ
َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن  َخا َبَ ُهُم اْْلَاِهُلوَن قَاُلوا َسََلًما ۞

َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا اْصِرْف  لَِرّبِ ِْم ُسجًَّدا َوِقَياًما ۞
ِإن ََّها  ِإنَّ َعَذابَ َها َكاَن َغرَاًما ۞ َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ۖ 

ِذيَن ِإَذا أَنْ َفُقوا َلَْ ُيْسرُِفوا َوالَّ  َساَءْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاًما ۞
ٌَ قَ َواًما ۞َوَلَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْ َ ذَ   َوالَِّذيَن ََل َيْدُعوَن  ِل

ا اَخَر َوََل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َ رََِّ اَّللَُّ ِإَلَّ َمَغ اَّللَِّ ِإْلَ ً 
ٌَ َوَمْن يَ ْفَعْل ذَ   ًِبحلَْسِ  َوََل يَ ْزنُوَن ۚ  يَ ْلَس َأََثًما ۞ ِل

 ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يَ ْوَِ اْلِقَياَمِة َوََيُْلْد ِفيِه ُمَهاًًن ۞
َُ ِإَلَّ َمْن ََتَب َواَمَن َوَعِمَل َعَمًَل َصاحِلًا َفُأولَ   ٌَ يُ َبدِ  ِئ
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َوَمْن  وََكاَن اَّللَُّ َغُفورًا َرِ يًما ۞ اَّللَُّ َسيِ َئاِِتِْم َ َسَناٍت ۗ
 ِمَل َصاحِلًا فَِإنَُّه يَ ُتوُب ِإَّل اَّللَِّ َمَتاًًب ۞ََتَب َوعَ 

Artinya: “Dan hamba-hamba Tuhan 

yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang 

yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati 

dan apabila orang-orang jahil menyapa 

mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang 

baik. Dan orang yang melalui malam hari 

dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan 

mereka. Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya 

Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, 

sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan 

yang kekal’. Sesungguhnya jahannam itu 

seburuk-buruk tempat menetap dan tempat 

kediaman. Dan orang-orang yang apabila 

membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 

(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara 

yang demikian. Dan orang-orang yang tidak 

menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan 

tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
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(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang 

benar, dan tidak berzina, barang siapa yang 

melakukan yang demikian itu, niscaya dia 

mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) 

akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari 

kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, 

dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang 

yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal 

saleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah 

dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-

orang yang bertaubat dan mengerjakan amal 

saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat 

kepada Allah dengan taubat yang sebenar-

benarnya.” 

Q.S. al-Hajj: 5 

ِث  ْع بَ  َن اْل ٍب ِم ْم يِف َرْي ُت نْ  ْن ُك ا النَّاُس ِإ ي َُّه ََّي َأ
ًنَّ خَ  ِإ ْن َف ٍة ُُثَّ ِم َف ْط ْن ُن َراٍب ُُثَّ ِم ْن تُ  ْم ِم اُك َن ْق َل

ٍة  رْيِ ُُمَلََّق ٍة َوَغ ٍة ُُمَلََّق َغ ْض ْن ُم ٍة ُُثَّ ِم َق َل َع
ْم ۚ  ُ َ َل بَ  ِ  نُ  َّل   ِل اُء ِإ َش ا َن ِِ َم ا َْرَ  ْْ رُّ يِف ا ِق  َوُن
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وا  ُغ ُل بْ   َ ت ًَل ُُثَّ ِل ْف ْم ِ   ُ ى ُُثَّ ُُنِْرُج َسمًّ ٍل ُم َج َأ
دَّكُ  ُش َوّفَّ   ْم َۖأ تَ  ْن يُ  ْم َم  ُ ْن َردُّ  َوِم ْن يُ  ْم َم  ُ ْن َوِم
َّل   ٍم  ِإ ْل ِد ِع ْع ْن بَ  َم ِم َل ْع ََل يَ  ْي  َ ِر ِل ُم ُع َِ اْل ْرَذ َأ

ا ۚ ًئ يْ  ا  َش َن َزْل نْ  ا َأ َذ ِإ ًة َف َد اِم َْرَض َه ْْ َر  ا َوتَ 
ْن   ْت ِم َت بَ   ْ ن ْت َوَأ زَّْت َوَرَب تَ  اَء اْه َم ْل ا ا َه يْ  َل َع

لِ  َزْوٍج َّبِيجٍ   ُك
Artinya: “Hai manusia, jika kamu dalam 

keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), 

maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah 

menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari 

setetes mani, kemudian dari segumpal darah, 

kemudian dari segumpal daging yang sempurna 

kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar 

Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan 

dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai 

waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami 

keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian 

(dengan berangsur-angsur) kamu sampailah 

kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada 

yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu 

yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, 
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supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun 

yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu 

lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah 

Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu 

dan suburlah dan menumbuhkan berbagai 

macam tumbuh-tumbuhan yang indah” 

Q.S. al-Mu’minun: 12-14 

ْن سُ  اَن ِم َس ْن ا اإْلِ َن ْق َل ْد َخ َق ْن ِ  ٍ َوَل ٍة ِم َل  ۞ ََل
  ٍ  ِ َراٍر َم ًة يِف قَ  َف ْط اُه ُن َن ْل َع ُُثَّ  ۞ ُُثَّ َج

ًة  َغ ْض َة ُم َق َل َع ْل ا ا َن ْق َل َخ ًة َف َق َل َة َع َف ا النُّْط َن ْق َل َخ
 َِ ا َظ ِع ْوًَن اْل َس  َ ا َف اًم َظ َة ِع َغ ْض ُم ا اْل َن ْق َل َخ َف

َر ۚ ا اَخ ًق ْل ُه َخ ًَن ْأ َش ْن ا ُُثَّ َأ اَرَك اَّللَُّ  حَلًْم َب تَ   َ  ف
ِق َ  ُن اخْلَاِل َس  ْ  ۞ َأ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah 

menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan 

saripati itu air mani (yang disimpan) dalam 

tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani 
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itu Kami jadikan segumpal darah, lalu 

segumpal darah itu Kami jadikan segumpal 

daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan 

tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami 

bungkus dengan daging. Kemudian Kami 

jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. 

Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang 

Paling Baik.” 

2) Hadis Nabi SAW 

ِإنَّ َأَ دَُكْم ُُيَْمُغ َخْلُقُه يف َبْطِن أُمِ ِه أَْربَِعَ  يَ ْوًما ُُثَّ 
ٌَ ُُثَّ  ٌَ ُُثَّ َيُ وُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِل َيُ وُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِل

َُ لَُه يَ ب َْعُث اَّللَُّ َمَلً ا فَ يُ ْؤَمُر ِ َْرَبِغ َكلِ  َماٍت َويُ َقا
َفُخ  اْكُتْب َعَمَلُه َورِْزَقُه َوَأَجَلُه َوَشِق ٌّ َأْو َسِعيد  ُُثَّ يُ ن ْ

 .…ِفيِه الرُّوحُ 
“Seseorang dari kamu ditempatkan 

penciptaannya di dalam perut ibunya dalam 

selama empat puluh hari, kemudian menjadi 

‘alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian 

menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); 
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kemudian allah mengutus seorang malaikat lalu 

diperintahkan empat kalimat (hal), dan 

dikatakan kepadanya: tulislah amal, rizki dan 

ajalnya, serta celaka atau bahagia-(nya); 

kemudian ditiupkan ruh padanya”. 

 

ثَ َنا  ثَ َنا اْبُن َوْهٍب َ دَّ ثَ َنا َأْحَُد ْبُن َصاِلٍح َ دَّ َ دَّ
يُوُنُس َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن اْبِن اْلُمَسيَِّب َوَأِب َسَلَمَة 
 ََ ْبِن َعْبِد الرَّْحَِن َأنَّ َأًَب ُهَريْ َرَة َرِضَ  اَّللَُّ َعْنُه قَا

تَ تَ َلْت اْمَرَأََتِن ِمْن  ُْخَر  اق ْ ُهَذْيٍل فَ َرَمْت ِإْ َداُُهَا اْْ
َها َوَما يف َبْطِنَها فَاْخَتَصُموا ِإَّل النَِّبِ   ِِبََجٍر فَ َقتَ َلت ْ
َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقَضى َأنَّ ِديََة َجِنيِنَها ُغرَّة  َعْبد  

  .…َأْو َولِيَدة  
“Dua orang perempuan suku Huzail 

berkelahi. Lalu satu dari keduanya 

melemparkan batu kepada yang lain hingga 

membunuhnya dan (membunuh pula) 

kandungannya. Kemudian mereka melaporkan 

kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan 
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bahwa diat untuk (pembunuhan) janinnya 

adalah (memberikan) seorang budak laki-laki 

atau perempuan”. 

3) Qa’idah Fiqh 

 َضَرَر َوَلَ ِضرَارَ َلَ   

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan 

tidak boleh pula membahayakan orang lain” 

َصاِلحِ 
َ
َفاِسِد َأْوّل ِمْن َجْلِب ْامل

َ
 َدْرُء ْامل

“Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) 

diutamakan dari pada mendatangkan 

kemaslahatan”. 

 الضَُّرْورَاُت تُِبْيُح احمْلظُْورَات
“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang 

dilarang (diharamkan)”. 

 َاحلَْاَجُة َقْد تَ ْنِزَُ َمْنزَِلَة الضَُّرْوَرةِ 
“Hajat terkadang dapat menduduki keadaan 

darurat” 
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Di samping memuat konsideran terkait 

dengan adillah al ahkam, dimuat juga beberapa 

pendapat para ulama, diantaranya adalah 

1) Pendapat al-Ghazali dari kalangan mazhab 

Syafi’I dalam Ihya’ ‘Ulum al-Din, tahqiq 

Sayyid Imrab (al-Qarirah: Dar al-Hadits, 2004), 

juz II, halaman 67: jika nutfah (sperma) telah 

bercampur (ikhtilath) dengan ovum di dalam 

rahim dan siap menerima kehidupan (isti’dad li-

qabul al-hayah), maka merusaknya dipandang 

sebagai tindak pidana (jinayah). 

2) Pendapat ulama Al-Azhar dalam Bayan li-an-

Nas min al-Azhar asy Syarif (t.t.: Mathba’ah al-

Mushhaf asy-Syarif, t.th.), juz II halaman 256: 

ٍَ يف  فَِاذَا َكاَن قَ ْبَل نَ ْفِخ الرُّْؤِح فَِلْلُفَقَهاِء اَْربَ َعُة اَق َْوا
: اَِلًَبَ ُة ُمْطَلقًا ِمْن َغرْيِ تَ َوقٍُّف احلُْ ِم عَ  َُ َلْيِه: اََلؤَّ

َعَل  ُوُجْوِد ُعْذٍر, َوُهَو قَ ْوَُ فُ َقَهاِء الزَّْيِديَِّة، َويَ ْقُرُب 
ِمْنُه قَ ْوَُ َفرِْيٍس ِمْن فُ َقَهاِء اَْلَْ نَاِف َو ِاْن قَ يََّدُه َفرِْيس  

ُهْم ِبُوُجْوِد اْلُعْذِر، َوهُ ا   َو َما نُِقَل اَْيًضا َعْن َخُر ِمن ْ
ُِ اْلَماِلِ يَِّة  َُّ َعَلْيِه َكََل بَ ْعِض فُ َقَهاِء الشَّاِفِعيِ ِة، َوَما َيُد
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ًَبَ ُة لُِعْذٍر َواْلَ رَاَهُة ِعْنَد َعَدِِ  واحْلََنابَِلِة. الثَاينْ: اَْلِ
َُ فُ َقَهاِء اَْلَْ َناِف وَ  َوا َفرِْيس  اْلُعْذِر؛ َوُهَو َما تُِفْيُدُه اَق ْ

ِمْن قُ َقَهاِء الشَّاِفِعيِ ِة. الثَّاِلُث: اْلَ رَاَهُة ُمْطَلًقا، َوُهَو 
. الرَّاِبَعُة:  ٌٍ َماِِ َماِل رَْأُي بَ ْعِض فُ َقَهاِء َمْذَهِب اَْلِ
احْلُْرَمُة؛ َوُهَو اْلُمْعَتَمُد ِعْنَد اْلَماِلِ يَُّة َواْلُمت ََّفُس َمَغ 

ٌَ ِلُوُجْوِد َ َياٍة  َمْذَهِب الظَِّهرِيَِّة يفْ  . َوَذِل ََتْرْيِْ الَعْزَِ
 ُمْسَتِ َنٍة يفْ اْْلَِنْ ِ حَيُْصُل ِّبَا َتَطوُّرُُه.

“Jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi 

ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat empat 

pendapat fuqaha’. Pertama, boleh (mubah) 

secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis 

(‘uzur); ini menurut ulama Zaidiyah, 

sekelompok ulama Hanafi-walaupun sebagian 

mereka membatasi dengan keharusan adanya 

alasan medis, sebagian ulama Syafi’I, serta 

sejumlah ulama Maliki dan Hambali. Kedua, 

mubah karena ada alasan medis (‘uzur) dan 

makruh jika tanpa ‘uzur, ini menurut ulama 

Hanafi dan sekelompok ulama Syafi’i. ketiga, 
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makruh secara mutlak; dan ini menurut 

sebagian ulama Maliki. Keempat, haram; ini 

menurut pendapat mu’tamad (yang dipedomani) 

oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab 

Zahiri yang mengharamkan ‘azl (coitus 

interruptus); hal itu disebabkan telah adanya 

kehidupan pada janin yang memungkinkannya 

tumbuh berkembang.” 

ْجَهاُض ِمْن بَ ْعِد نَ ْفِخ الرُّْوِح يفْ اْْلَِنْ ِ  ِْ أَمَّا ِأَذا َكاَن ا
 َُ َوا َُّ اَق ْ ْيعًا َعَل  اَنَُّه ََمْظُْور  فَ َتُد فُ َقَهاِء اْلَمَذاِهِب مجَِ

، َوجتَُِب ِفْيِه ُعُقْوبَة  ِجَنائِيَّة  ِاْن َخرََج  ِاَذا َلَْ يُ ْوَجْد ُعْذر 
ًتا. َوِهَ  َما اَْ َلَس َعَلْيِه اْلُفَقَهاُء اْصِطََلَح اْلُغرَِّة.  َمي ْ

“Jika aborsi dilakukan setelah nafkhi 

ar-ruh pada janin, maka semua pendapat 

fuqaha’ menunjukkan bahwa aborsi hukumnya 

dilarang (haram) jika tidak terdapat ‘uzur; 

perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana 

manakala janin keluar dalam keadaan mati; 

dan sanksi tersebut oleh fuqaha’ disebut dengan 

ghurrah.” 
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3) Syaikh ‘Atihyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa 

Al-Azhar) dalam Ahsan al-Kalam fi al Fatawa 

wa al-Ahkam, (al-Qarihah: Dar al-Ghad al-

‘Arabi, t.th), juz IV, halaman 483: 

َوِاَذا َكاَن احْلَْمُل ِمْن زًًِن، َوَأَجاَز الشَّاِفِعيَُّة ِاْجَهاَضُه، 
ْكرَاِه َأْو َما َشأبَ َهَها َفأَ  ِْ َر  أَنَُّه َيُ ْوُن ِّفْ َ الَِة ا

، أمَّا  ََلَِ الن َّْفِس ِ  ْ َساُس ًِبلنََّدِِ َواْْ ِْ َ ْيُث َيُ ْوُن ا
 َِ ِعْنَد اَِلْسِتَهانَِة ًِبَْلَْعرَاِض َوَعَدِِ احْلََياِء ِمَن اَِلتِ َصا

َِ َجوَ  نَّ ِفْيِه اْْلِْنِس ِ  احْلَرَاِِ َفَأَر  َعَد ْجَهاِض، ِْ ِْ اِز ا
ًعا َعَلى اْلَفَساِد.  َتْشِجي ْ

“Jika kehamilan (kandungan) itu akibat 

zina, dan ulama mazhab Syafi’I membolehkan 

untuk menggugurkannya, maka menurutku, 

kebolehan itu berlaku pada (kehamilan) 

perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana 

(si wanita) merasakan penyesalan dan 

kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi 

dimana (si wanita atau masyarakat) telah 

meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu 

melakukan hubungan seksual yang haram 
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(zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi 

(terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak 

boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong 

terjadinya kerusakan (perzinaan).” 

c. Ketentuan Aborsi Dalam Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 

Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 

terdapat beberapa ketentuan hukum terkait dengan 

pengguguran kandungan atau aborsi. Namun 

sebelum itu dijelaskan pula ketentuan umum 

tentang definisi d}aru>rat dan hajat.48 d}aru>rat dalam 

fatwa ini didefinisikan sebagai suatu kondisi di 

mana apabila seseorang akan mengalami 

mengalami kematian atau hampir mati jika tidak 

melakukan sesuatu yang semula dihukumi haram. 

Adapun hajat didefinisikan sebagai suatu kondisi 

atau keadaan di mana seseorang akan menghadapi 

kesulitan yang amat jika tidak melakukan sesuatu 

hal yang semula dihukumi haram. 

                                                           
48 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi  
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Adapun ketentuan hukum terkait aborsi ada 

4 poin penting yang disebutkan, yakni:49 

1) Aborsi dihukumi haram sejak terjadinya proses 

nidasi atau implantasi blastosis pada uterus atau 

dinding rahim. 

2) Aborsi boleh dilakukan karena adanya uzur, 

baik bersifat d}aru>rat ataupun hajat sebagaimana 

yang telah diterangkan pada ketentuan umum 

fatwa ini. 

Keadaan d}aru>rat yang dimaksud adalah 

ketika perempuan yang mengandung mengidap 

penyakit fisik yang parah seperti halnya kanker 

stadium lanjut, Tuberculosis dengan caverna 

dan penyakit fisik parah lainnya yang harus 

ditetapkan berdasarkan ketentuan dokter serta 

kondisi lain di mana jika kehamilan tetap 

dipertahankan akan mengancam nyawa calon 

ibu. 

Adapun keadaan hajat yang 

membolehkan dilakukannya aborsi terdiri dari 2 

keadaan, yakni (1) ketika janin yang dikandung 

                                                           
49 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi  
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terdeteksi menderita cacat genetik yang kelak 

akan sulit untuk disembuhkan dan (2) kehamilan 

yang terjadi akibat perkosaan sebagaimana yang 

ditetapkan oleh pihak yang berwenang yakni 

keluarga korban, dokter, dan ulama. Kebolehan 

dilakukannya aborsi dalam keadaan hajat harus 

dilakukan sebelum janin dalam kandungan 

berusia 40 hari. 

3) Tindakan aborsi hanya boleh dilakukan di 

fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh 

pemerintah. 

4) Aborsi adalah haram jika dilakukan pada 

kehamilan yang terjadi akibat perbuatan zina. 

B. Fatwa Tentang Aborsi di Malaysia 

1. Sekilas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi 

Hal Ehwal Agama Islam Malaysia 

a. Sejarah Berdirinya Jawatankuasa Fatwa Majlis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 

Malaysia 

Berbicara mengenai sejarah Jawatankuasa 

Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama 

Islam Malaysia maka tidak terlepas dari 

pembicaraan mengenai Majelis Kebangsaan Bagi 
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Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.  Majelis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 

Malaysia sendiri merupakan badan independen 

yang didirikan oleh Majlis Raja-Raja50 di Malaysia 

sebagai badan yang menyelaraskan pentadbiran 

agama Islam di seluruh Negara.51 Badan ini 

bertujuan dan bertanggung jawab untuk 

memperbincangkan, mempertimbangkan dan 

mengurus permasalahan-permasalahan yang 

dirujukkan oleh Majlis Raja-Raja serta memberi 

                                                           
50 Majlis raja-raja adalah insttusi yang dianggotai oleh para 

penguasa yang memerintah di stiap negar abgaian di Malaysia. Majlis ini 

merupakan badan penghubung yang erat antara Kerajaan Persekutuan 

dengan Kerajaan Negeri. Majlis Raja-Raja merupakan institusi penting 

dalam sistem pentadbiran Malaysia khususnya sebagai pelindung hak 

istimewa orang Melayu. Lihat Mokhtar, Mohd Shazwan. "Sejarah 

Perkembangan Majlis Raja-Raja Melayu." Prosiding Seminar 120 Tahun 

Majlis Raja-Raja Melayu dalam 

https://www.researchgate.net/publication/330359860_Sejarah_Perkembang

an_Majlis_Raja-Raja_Melayu dan Penubuhan Majlis Raja-raja dalam 

http://www.majlisraja-raja.gov.my/index.php/bm/sejarah/asal-usul-majlis-

raja-raja#section=p4 , [1 Oktober 2021], diakses pada pukul 17:35 WIB.  
51 Muhammad Ikhlas Rosele, “Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 

Majlis Kebangsaan di Malaysia: Peranan dan Relevansi Penubuhannya”, 

Journal of Fatwa Management and Research, Volume 10 Nomor 1 (2017), 

91.  

https://www.researchgate.net/publication/330359860_Sejarah_Perkembangan_Majlis_Raja-Raja_Melayu
https://www.researchgate.net/publication/330359860_Sejarah_Perkembangan_Majlis_Raja-Raja_Melayu
http://www.majlisraja-raja.gov.my/index.php/bm/sejarah/asal-usul-majlis-raja-raja#section=p4
http://www.majlisraja-raja.gov.my/index.php/bm/sejarah/asal-usul-majlis-raja-raja#section=p4
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petuah kepada Majlis Raja-Raja, Kerajaan Negeri 

maupun Majlis Agama Islam Negeri.52 

 Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 

Islam Malaysia dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya berhak mendirikan 

jawatankuasa kecil untuk menjalankan peranan 

tertentu, termasuk mendirikan Jawatankuasa Fatwa 

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 

Malaysia. Jawatankuasa tersebut memiliki tugas 

untuk menjalankan peranan dalam bidang 

pemfatwaan.53 Hal ini merujuk pada Perkara 10 

Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Agama Islam Malaysia:54 

“Majlis adalah berkuasa melantik 

jawatankuasa kecil bagi menguruskan apa-apa 

perkara berkenaan dengan tugasnya dan majlis 

boleh jika difikirkan perlu untuk melantik orang-

                                                           
52 Mahyudin Daud dan Ahmad Najib Adullah, “Penginstitusian 

Majlis Fatwa Kebangsaan dan Kaifiat Pengeluaran Hukum: Suatu Tinjauan 

Umum”, Al Basirah, Volume 9 Nomor 2 (2019), 39. 
53 Muhammad Ikhlas Rosele, “Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 

Majlis Kebangsaan di Malaysia: Peranan dan Relevansi Penubuhannya…, 

92.  
54Ibid., 93. 
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orang lain menjadi ahli jawatankuasa bagi 

jawatankuasa-jawatankuasa kecil ini” 

 Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan 

Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia sendiri 

merupakan sebuah institusi yang mengeluarkan 

fatwa ditingkat kebangsaan di Malaysia dalam 

rangka untuk menyelaraskan dan menyeragamkan 

setiap keputusan fatwa dikeluarkan oleh 

Jawatankuasa fatwa negeri di tingkat Negara 

bagian. Institusi ini juga dianggap sebagai badan 

yang memiliki otoritas tertinggi untuk 

mengeluarkan fatwa di Malaysia.55 

b. Struktur  Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan 

Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia  

 Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan 

Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia terdiri 

dari:56 

                                                           
55 Ibid., 91. 
56 Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Ugama Islam Malaysia dalam http://e-smaf.Islam.gov.my/e-

smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan [1 Oktober 2021], diakses pada pukul 

17:35 WIB. 

http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan
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1) Seorang ketua yang ditunjuk oleh Majlis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia 

(MKI)  

2) Mufti dari setiap negara atau satu orang yang 

mewakili Negeri dalam Hal Ehwal Agama Islam 

3) Sembilan orang alim ulama dan kalangan 

profesional serta pakar-pakar muslim yang 

dipilih dan dilantik oleh Majlis Raja-Raja  

4) Seorang ahli yang beragama Islam dari 

Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang 

yang dipilih dan dilantik oleh Majlis Raja-Raja. 

c. Peran Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi 

Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam 

Pembentukan Fatwa 

Secara umum tugas Jawatankuasa Fatwa 

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 

Malaysia tertuang dalam Perkara 14 Peraturan 

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 

Malaysia yakni menimbang, memutus dan 

mengeluarkan fatwa terhadap semua permasalahan 

yang berkaitan dengan agama Islam yang 

diserahkan oleh Majlis Raja-Raja. Tugas tersebut 

memiliki tujuan untuk meningkatkan, 
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menyelaraskan undang-undang dan pentadbiran 

hukum.57 Jawatankuasa ini kemudian akan 

menyampaikan pendapatnya kepada Majlis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 

Malaysia yang kemudian diteruskan kepada Majlis 

Raja-Raja.58 

Dalam perannya sebagai istitusi yang 

bertanggungjawab dalam mengeluarkan fatwa, 

jawatankuasa ini perlu memperhatikan kaidah-

kaidah penting dalam proses pengeluarannya. 

Diantara kaidah-kaidah atau cara penerbitan fatwa 

dilakukan melalui:59 

1) Rapat Jawatankuasa Muzakarah MKI  

Proses pengeluaran fatwa melalui cara 

ini diawali ketika dalam rapat Majlis Raja-Raja 

memerintahkan supaya Jawatankuasa Fatwa 

MKI memberikan pandangan hukum terhadap 

suatu isu atau permasalahan yang muncul dalam 

                                                           
57 Ibid., 92 
58 Mahyudin Daud dan Ahmad Najib Adullah, “Penginstitusian 

Majlis Fatwa Kebangsaan dan Kaifiat Pengeluaran Hukum: Suatu Tinjauan 

Umum”, Al Basirah, Volume 9 Nomor 2 (2019), 40.  
59 Penubuhan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Ugama Islam Malaysia, http://e-smaf.Islam.gov.my/e-

smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan, [1 Oktober 2021], diakses pada 

pukul 19:07 WIB.  

http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/latar_belakang/penubuhan
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masyarakat. Permasalahan yang disampaikan 

tersebut kemudian akan dikaji lebih lanjut 

dengan kertas kerja yang relevan kemudian 

dipresentasikan dalam Rapat Jawatankuasa 

Fatwa MKI. Apabila dalam rapat telah 

dikeluarkan sebuah pandangan hukum atau 

fatwa, maka fatwa tersebut akan disampaikan 

kepada Majlis Raja-Raja melalui Majlis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 

Malaysia. Fatwa yang telah disetujui oleh Majlis 

Raja-Raja kemudian dibawa kepada 

Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri tanpa boleh 

diubah secara sewenang-wenang tanpa 

persutujuan resmi dari Majlis Raja-Raja untuk 

kemudian ditetapkan sebagai fatwa negeri.60 

2) Muzakarah Jawatankuasa MKI 

Proses pengeluaran fatwa dilakukan 

setelah adanya permohonan fatwa atau 

pandangan hukum dari masyarakat atau dari 

pihak-pihak tertentu terkait dengan sebuah isu 

atau permasalahan. Isu yang dimintakan 

                                                           
60 Zaini Nasohah, “Undang-undang Penguatkuasaan Fatwa di 

Malaysia”, Islamiyyat, Volume 27 Nomor 1 (2005), 32. 
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fatwanya kemudian akan dikaji, disediakan 

kerta kerja berkaitan dan kemudian 

dipresentasikan dalam Muzakarah Jawatankuasa 

Fatwa MKI. Pandangan hukum atau fatwa yang 

diputuskan dalam Muzakarah ini akan dibawa 

kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri.  

Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri boleh 

mengubah fatwa tersebut atau menerimanya 

tanpa melakukan perubahan dan selanjutnya 

ditetapkan sebagai fatwa negeri yang 

bersangkutan. Pandangan hukum atau fatwa 

dalam putusan Muzakarah juga akan 

disampaikan kepada Majlis Raja-Raja melalui 

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 

Islam Malaysia untuk mendapat persetujuan. 

Pihak-pihak tertentu yang ahli dalam isu 

yang dibahas akan dipanggil untuk memberikan 

pendapat dan penjelasan serta arahan terperinci 

supaya semua ahli Jawatankuasa Fatwa MKI 

mendapat informasi yang tepat dalam membuat 

sebuah keputusan hukum. 
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Lebih lanjut, pandangan hukum atau fatwa 

yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Majelis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 

Malaysia tidak bersifat mengikat bahkan tidak boleh 

diwartakan. Hal tersebut bergantung kepada 

persetujuan Jawatankuasa Fatwa Negeri untuk 

menerima, mengubah atau mewartakan fatwa 

tersebut.61 Dalam hal ini Jawatankuasa Fatwa 

Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 

Malaysia hanya bertindak untuk memberikan 

penjelasan awal mengenai hukum suatu 

permasalahan supaya menjadi pertimbangan lebih 

lanjut bagi Jawatankuasa Fatwa Negeri di setiap 

negara bagian. Dengan adanya pandangan awal 

yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Majelis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 

Malaysia dapat menjadi panduan bagi para 

jawatankuasa fatwa negeri untuk membuat putusan 

hukum terhadap isu yang bersangkutan sehingga 

                                                           
61 Muhammad Ikhlas Rosele, “Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 

Majlis Kebangsaan di Malaysia: Peranan dan Relevansi Penubuhannya…, 

96.  
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akan tercapai sebuah keseragaman fatwa dalam 

seluruh negeri.62 

2. Kedudukan Fatwa di Malaysia 

 Fatwa memiliki kedudukan tersendiri di 

Malaysia, oleh karena itu Malaysia memiliki lembaga 

fatwa khusus untuk mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan pemfatwaan63 baik di tingkat kebangsaan 

maupun di tingkat negeri atau Negara bagian. Pada 

tingkat kebangsaan terdapat Jawatankuasa Fatwa 

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 

Malaysia yang bertindak sebagai sebuah institusi yang 

berwenang mengeluarkan fatwa di tingkat kebangsaan 

di Malaysia dalam rangka menyelaras dan 

menyeragamkan keputusan fatwa di seluruh negara.64 

Jawatankuasa ini juga dianggap sebagai badan yang 

memiliki otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa 

                                                           
62 Ibid., 97. 
63 Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, “The Binding of 

Laws to Personal Opinion of Muftis in Malaysia”, International Journal of 

Academic Research in Business and Social Sciences, Volume 8 Nomor 11 

(2018), 524.  
64 Mohd. Mohadis Yasin, “Pengurusan dan Penyelarasan Fatwa: 

Perlaksanaan dan Cabaran di Malaysia,” Jurnal Pengurusan dan 

Penyelidikan Fatwa, Volume 1 Nomor 1 (2007), 125.  
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di Malaysia.65 Adapun pada tingkat negeri ada 

jawatankuasa fatwa negeri66 yang yang berhak dan 

bertanggungjawab mengeluarkan hukum atau fatwa di 

negeri masing-masing berdasarkan Enakmen 

Pentadbiran Agama Islam di setiap negeri.67   

Pada tingkat kebangsaan Jawatankuasa Fatwa 

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 

Malaysia memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa 

terkait dengan isu atau permasalahan yang muncul 

baik itu atas permintaan majlis raja-raja atau 

berdasarkan muzakarah jawatan kuasa MKI. Namun, 

Fatwa-fatwa yang dihasilkan melalui Jawatankuasa 

Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 

                                                           
65 Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj Abdullah, Paizah Hj 

Ismail, Mohd Anuar Ramli, “Konflik Fatwa di Malaysia: Suatu Kajian 

Awal”, Jurnal Fiqh, Nomor 10 (2013), 34. 
66 Nama jawatankuasa ini berbeza antara negeri-negeri. Di negeri 

Johor,1 1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Johor), 1978, (Seksyen 15). 

33 Konflik Fatwa Di Malaysia: Satu Kajian Awal Kedah2 dan Terengganu3 

yang dinamakan Jawatankuasa Fatwa. Di Sabah4 dipanggil Majlis Fatwa. 

Bagi Selangor,5 Pahang6 dan Wilayah Persekutuan,7 ia dipanggil 

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak. Di Perak,8 Melaka,9 Negeri 

Sembilan,10 Perlis11 dan Pulau Pinang12 dikenali dengan Jawatankuasa 

Syariah. Di Kelantan13 dipanggil Jemaah Ulama’. Manakala di Sarawak14 

dikenali dengan Lembaga Fatwa  
67 Zulfaqar Mamat dan Mohd Nasran Mohamad, “Pengurusan 

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan dan Jawatankuasa 

Fatwa Negeri-Negeri: Satu Analisis Persamaan dan Perbezaan Fatwa Tahun 

2000–2009”, IJMS, Volume 20 Nomor 2 (2013), 131. 
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Islam Malaysia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan 

untuk mengikat negeri-negeri yang menjadi anggota, 

tetapi fatwa tersebut akan dibawa dan dibincang 

kembali oleh negeri-negeri melalui Jawatankuasa 

Fatwa Negeri masing-masing sebelum diterima atau 

diwartakan mengikuti keperluan dan kepentingannya 

di negeri masing-masing. 

Untuk menjadikan fatwa yang dikeluarkan 

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Ugama Islam Malaysia menjadi fatwa yang 

mengikat di suatu negeri atau negara bagian, maka 

keputusan itu perlu dibawa ke negeri-negeri 

bersangkutan dan diwartakan melalui Jawatankuasa 

Fatwa Negeri dengan mengikuti prosedur pengeluaran 

fatwa yang telah ditetapkan di dalam Enakmen 

Pentadbiran Agama Islam masing-masing negeri.68 

Selain itu, setiap negeri mempunyai hak untuk 

menerima atau menolak serta hak untuk mewartakan 

ataupun tidak mewartakannya.69  Suatu fatwa apabila 

                                                           
68 Hasnan Kasan, “Prosedur Mengeluar dan Menguatkuasa Fatwa 

di Semenanjung Malaysia”, Jrnal Undang-Undang dan Masyarakat, 

Volume 10 (2006), 7.  
69 Zaini Nasohah, “Undang-undang Penguatkuasaan Fatwa di 

Malaysia”…, 33. 
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diwartakan, maka fatwa tersebut berkuatkuasa dan 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat (binding) 

orang yang tinggal di negeri yang berkenaan bahkan 

diberikan hukuman atau sanksi kepada umat muslim 

yang diketahui melanggar ketentuan dalam fatwa.70 

Meskipun pada dasarnya keputusan hukum 

atau fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan 

Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia tidak bersifat 

mengikat bahkan tidak boleh diwartakan serta 

bergantung kepada persetujuan Jawatankuasa Fatwa 

Negeri untuk menerima, mengubah ataupun 

mewartakan fatwa tersebut, namun kepentingan 

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Ugama Islam Malaysia tidak bisa diabaikan 

begitu saja. Fatwa yang dikeluarkan Jawatankuasa 

Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 

Islam Malaysia dijadikan sebagai rujukan yang bersifat 

antarabangsa dan mewakili Malaysia di dalam hal 

kefatwaan yang bisa dijadikan rujukan dunia luar. 

Fatwa yang dikeluarkan oleh  Jawatankuasa Fatwa 

Negeri tidak boleh dijadikan rujukan karena bersifat 

                                                           
70 Ibid., 39. 
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terlalu lokal. Fatwa di peringkat kebangsaan inilah 

yang kemudian menjadi rujukan utama dalam 

melakukan kajian di dunia akademik. Hal ini karena 

fatwa di peringkat kebangsaan telah diputuskan 

dengan berasaskan pandangan yang luas dan 

mengambil situasi yang lebih menyeluruh.71 

Lebih lanjut untuk melihat daya ikat fatwa 

yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri, 

fatwa dapat dibagi menjadi tiga kategori.72 Pertama 

ialah fatwa resmi yang dikeluarkan oleh mufti sendiri 

atau oleh Majlis melalui Jawatankuasa Fatwa yang 

kemudian diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri. 

Fatwa yang diwartakan merupakan fatwa yang diakui 

oleh mahkamah dan semua pihak dalam negeri 

tersebut.fatwa tersebut bersifat mengikat bagi setiap 

umat di seluruh negeri. 

Kedua ialah fatwa yang dikeluarkan oleh 

Majlis Agama Islam melalui Jawatankuasa Farwa pada 

setiap Negeri atau melalui pendapat yang diberikan 

                                                           
71 Muhammad Ikhlas Rosele, “Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 

Majlis Kebangsaan di Malaysia: Peranan dan Relevansi Penubuhannya…, 

93.  
72 Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, “The Binding of 

Laws to Personal Opinion of Muftis in Malaysia”…, 524. 
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oleh Mufti secara perseorangan atau fatwa yang 

dikeluarkan sendiri oleh mufti tanpa melalui 

Jawatankuasa Fatwa dan tidak diwartakan dalam 

Warta Kerajaan Negeri. Fatwa kategori ini tidak wajib 

diakui oleh pihak-pihak lain dan tidak mengikat 

kepada individu atau badan atau mahkamah. Fatwa ini 

hanyalah sebagai jawaban atau rujukan kepada orang 

yang meminta penjelasan berkenaan dengan hukum 

yang masih belum jelas secara pribadi. Namun, fatwa 

dalam kategori ini bisa diproses sehingga diwartakan 

sekiranya diberikan keizinan oleh Duli Yang Mulia 

Sultan atau oleh Majlis sendiri. 

Ketiga ialah penjelasan hukum yang dilakukan 

oleh mufti atau pembantunya. Pada hakikatnya ia 

hanyalah merupakan penjelasan hukum yang telah ada 

dalam syariat Islam dan tercatat dalam kitab-kitab 

agama tetapi tidak diketahui oleh orang yang bertanya 

tentangnya. Fatwa jenis inilah yang paling banyak 

berlaku. Fatwa kategori ini tidak wajib diterima oleh 

orang yang bertanya dan ia tidak bisa diproses untuk 

diwartakan dalam Warta Kerajaan. 
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3. Metode Ijtihad Fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia 

(Pedoman Ijtihad)73 

Pada dasarnya, dalam mengeluarkan pendapat 

hukum atau fatwa, Jawatankuasa Fatwa lazimnya 

mengikuti qawl muktamad mazhab Syafi’i. Namun jika 

Jawatankuasa Fatwa berpendapat dengan mengikuti 

qawl muktamad mazhab Syafi’i akan berlawanan 

dengan kepentingan awam atau masyarakat luas, maka 

Jawatankuasa Fatwa diperkenankan mengikut qawl 

muktamad lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki 

atau mazhab Hanbali. 

a. Pengeluaran fatwa menurut Qawl Muktamad 

Mazhab Syafi’i 

Yang dimaksud sebagai qawl muktamad 

mazhab Syafi’i ialah pandangan rajih yang 

dipegang dalam mazhab Syafi’i yang telah 

ditetapkan melalui kaidah-kaidah tertentu.  

Kaidah penetapan qawl muktamad dalam 

mazhab Syafi’i adalah sebagai berikut: 

                                                           
73 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI, “Garis Panduan 

Pengeluaran Fatwa di Malaysia” (Kuala Lumpur: 2017) dalam http://e-

smaf.islam.gov.my/e-

smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf  

http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
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1) Pendapat yang disepakati oleh Imam al-Rafi’i > 

dan Imam Nawawi> Jika terjadi perselisihan di 

antara keduanya, maka pendapat yang 

muktamad adalah pendapat Imam Nawawi>, 

selama ulama mutaakhiri>n tidak mentarji>h} 

pendapat Imam al-Rafi’i>. Jika ulama 

mutaakhiri>n mentarji>h pendapat Imam al-Rafi’i> 

maka pendapat Imam al-Rafi’i> adalah yang 

muktamad  

2) Jika terjadi perbedaan pendapat dalam kitab-

kitab Imam Nawawi, maka hendaknya merujuk 

pada urutan  (i) al-Tah{qi>q, (ii)  al-Majmu>’ Sharh} 

al-Muhadhdhab, (iii) al-Tanqi>h} (Sharh}uhu ‘Ala 

Wasi>t} al-Ima>m al-Ghaza>li>, (iv) Rawd}at al-

T{a>libi>n, (v) Minh}a>j al-T{a>libi>n, (vi) al-Fata>wa>, 

(vii) Sharh S{ahi>h Muslim, (viii) Tas}h}i>h} al-

Tanbi>h, (ix) Nukat al-Tanbi>h  

3) Jika tidak terdapat pendapat al-Rafi’i> dan al-

Nawawi> dalam kitab keduanya, maka pendapat 

yang muktamad adalah apa yang disepakati oleh 

Imam Ibn H{ajar al-H{aytami> dan Imam Shams 

al-Di>n al-Ramli>  
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4) Jika keduanya berselisih pendapat, maka boleh 

memilih antara pendapat keduanya yang lebih 

maslahah, menghindari kesulitan dan membawa 

kemudahan yang ditentukan berdasarkan 

metodologi mazhab Syafi’i. 

5) Jika tidak terdapat pendapat Imam Ibn H{ajar al-

H{aytami> dan Imam Shams al-Di>n al-Ramli>, 

maka yang muktamad adalah yang disepakati 

oleh ulama mutaakhirin  

6) Jika terdapat perselisihan dalam kalangan 

mereka, maka pendapat yang muktamad adalah 

a) Pendapat yang dipilih oleh syekh al-Isla>m 

Zakariyya> al-Ans}a>ri> (926H) dalam kitabnya 

al-Ghurar al-Bahiyyah fi> Sharh} Manz}u>mah 

al-Bahjah al-Wardiyyah, Sharh} al Manhaj  

atau Fath} al-Waha>b  

b) Pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Khat}i>b 

Al-Sharbini> (977H) dalam kitabnya Mughni> 

al-Muh}ta>j  

c) Pendapat yang dipilih oleh al-Zayyadi> 

(1024H) dalam kitabnya H{a>shiyah Sharh} 

‘Ala> al-Manhaj dan Sharh} ‘Ala> al-Muh}arrar  
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d) Pendapat yang dipilih oleh Ibn Qa>sim al-

’Ubbadi>  (994H) dalam kitabnya H{a>shiyah 

‘Ala> Sharh} al-Minha>j  

e) Pendapat yang dipilih oleh al-Shiha>b 

‘Umayrah (907H) dalam kitabnya H{a>shiyah 

‘Ala> Sharh} al-Minha>j Li al-Mah}alli>  

f) Pendapat yang dipilih oleh ‘Ali> al-

Syabramallisi> (1087H) dalam kitabnya 

H{a>shiyah ‘Ala> Niha>yat al-Muh}ta>j Li al-

Ramli>  

g) Pendapat yang dipilih oleh Nu>r al-Di>n al-

H{alabi> (1044H) dalam kitabnya H{a>shiyah 

‘Ala> Sharh} al-Manhaj  

h) Pendapat yang dipilih oleh al-Shaubari> 

(1065H) dalam kitabnya H{a>shiyah Syarh} al-

Manhaj  

i) Pendapat yang dipilih oleh al-Inani> (1075 H) 

dalam kitabnya H{a>shiyah ‘Ala> Tah}ri>r  

Selain penggunaan qawl mukatamad dalam 

mazhab Syafi’i, diperkenankan mengunakan qawl 

tidak muktamad mazhab Syafi’i. Yang dimaksud 

qawl tidak muktamad ialah pandangan yang 
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berlawanan dengan pandangan qawl ra>ji>h ataupun 

d{a’i>f. Penggunaan qawl tidak muktamad ini 

diperbolehkan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip (i) Perlu mengetahui dalilnya, (ii) Tidak 

bertentangan dengan pendapat yang diijma’kan, (iii) 

Pendapat tersebut dapat menghindari (mashaqqah) 

dan mendatangkan kebaikan (mas}lah}ah), (iv) 

Menisbahkan pendapat tersebut kepada sumber 

yang lain muktabar. 

b. Pengeluaran Fatwa Menurut Qawl Muktamad 

Mazhab Hanafi 

Yang dimaksud dengan Qawl Muktamad 

mazhab Hanafi ialah Qawl Z}ahi>r al-Riwa>yah iaitu 

pendapat yang ra>ji>h lagi kuat di sisi tiga Imam 

mazhab Hanafi iaitu Imam Abu> H}ani>fah (150H), 

Imam Abu> Yu>suf Ya’qu>b bin Ibra>hi>m (182H) dan 

Imam Muh}ammad bin al-H{asan al-Shayba>ni>  

(189H). 

Kitab-kitab yang bisa menjadi rujukan 

adalah sebagai berikut: 

1) Kitab-kitab z{ahi>r al riwa>yah oleh Imam 

Muh}ammad bin al-H{asan al-Shayba>ni>  dengan 
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urutan (i) al-Sayr al-Kabi>r, (ii) al-Sayr al-

S}aghi>r, (iii) al-Ziya>da>t, (iv) Al-Ja>mi’ al-Kabi>r, 

(v) al-Ja>mi’ al-S{aghi>r, (vi) al-Mabsu>t}   

2) Kitab-kitab al-Nawa>dir, yaitu kitab-kitab 

karangan Imam Imam Muh}ammad bin al-H{asan 

al-Shayba>ni> (189h) yang diriwayatkan oleh 

segolongan kecil (al-ahad) yang tidak sampai 

tahap mutawa>tir atau mashhu>   

3) Kitab-kitab al-Fata>wa>, yaitu kitab-kitab yang 

yang mengandungi isu-isu yang diistinbatkan 

oleh anak-anak murid Imam Muh}ammad bin al-

H{asan dan ulama mutaakhiri>n mazhab Hanafi 

setelahnya, seperti kitab al-Nawa>zil karangan 

Abu> al-Layth al-Samarqandi>, kitab Majmu>’ al-

Nawa>zil dan kitab al-Wa>qi’a>t karangan Imam 

al-Natifi>, kitab al-Wa>qi’a>t karangan Imam al-

S{adr al-Shahid ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azi>z bin 

Mazah al-Bukhari>, kitab Fata>wa>, kitab al-

Khula>s}ah, al-Muh}i>t} al-Burha>ni> dan kitab al-

Sara>jiyyah karangan Imam Qadikhan  

Adapun kaidah Penetapan Qawl Muktamad 

Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut: 
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1) Jika permasalahan yang diriwayatkan oleh z{ahi>r 

al riwa>yah tidak mempunyai khila>>f dalam 

kalangan Imam-Imam mazhab Hanafi, maka 

hendaklah dirujuk  

2) Jika terdapat perbedaan dalam kalangan Imam-

Imam mazhab Hanafi dalam z{ahi>r al riwa>yah 

dan pendapat salah satu muridnya sama dengan 

pendapat Imam Abu> H{ani>fah, maka pendapat itu 

lebih diutamakan dibandingkan dengan 

pendapat yang berlawanan 

3) Jika terdapat perbedaan dalam kalangan Imam-

Imam mazhab Hanafi dalam z{ahi>r al riwa>yah 

dan Imam Abu> H{ani>fah mempunyai pandangan 

tersendiri, berbeda dengan dua orang anak 

muridnya Abu> Yu>suf dan Muh}ammad bin al-

H}asan maka: 

a) Jika kedua muridnya yaitu Abu> Yu>suf dan 

Muh}ammad bin al-H}asan mempunyai 

pandangan tersendiri setiap seorangnya, 

maka pendapat Imam Abu> H{ani>fah 

diutamakan. Jika kedua orang anak 

muridnya Abu> Yu>suf dan Muh}ammad bin 
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al-H}asan bersepakat atas satu pendapat yang 

berlawanan dengan pendapat Imam Abu> 

H{ani>fah, maka perlu diteliti. Sekiranya 

perbedaan mereka semua berdasarkan 

perbedaan masa dan zaman, maka pendapat 

kedua orang anak muridnya Abu> Yu>suf dan 

Muh}ammad bin al-H}asan adalah diutamakan 

kerana keadaan masyarakat sudah berubah. 

b) Jika perbedaan mereka bukan berdasarkan 

perbedaan masa dan zaman maka 

Jawatankuasa Fatwa boleh memilih dan 

berfatwa dengan pendapat yang dirasakan 

lebih ra>ji>h dari segi dalilnya atau berfatwa 

dengan pendapat Imam Abu> H{ani>fah secara 

mutlak  

4) Isu yang berkaitan dengan ‘iba>da>t dan al-ah}wa>l 

al-shakhs}i>yah, pendapat Imam Abu> H{ani>fah 

adalah muktamad, sedangkan isu yang berkaitan 

dengan kehakiman pendapat Abu> Yu>suf adalah 

yang muktamad, adapun jika isu terkait dengan 

pewarisan maka yang muktamad adalah 

pendapat Imam Muh}ammad bin al-H}asan 
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5) Jika tidak terdapat suatu pendapat Imam-Imam 

mazhab Hanafi dalam z{ahi>r al riwa>yah atau 

lain-lain, maka perlu dilihat pendapat-pendapat 

ulama selepas mereka. Jika mereka bersepakat 

atas satu pendapat, maka pendapat itulah yang 

diamalkan. Sekiranya mereka berselisih 

pendapat, maka pendapat yang dipegang ialah 

pandangan mayoritas ulama. 

Lebih lanjut,  Kitab-kitab khusus yang 

menjadi rujukan pendapat muktamad mazhab 

Hanafi setelah kitab-kitab z{ahi>r al riwa>yah menurut 

urutannya ialah: (i) Kitab Sharh} Ma’>ani> al-A<tha>r 

karangan al-T{ah}a>wiyyah, Abu> Ja’far Ah}mad bin 

Muh{ammad bin Sala>mah bin ‘Abd al-Malik bin 

Sala>mah al-Azdi> al-Hajari> al-Misri>, (ii) Kitab al-

Mukhtas}ar Fi al-Fiqh karangan al-Karkhi>, Abu> al-

H{asan ‘Ubaydullah bin al-H{usayn bin Dallal bin 

Dalham al-Baghdadi>, (iii) Kitab Sharh{ Mukhtas}ar 

al-T{aha>wi> karangan al-Jas}s}a>s}, Ah}mad bin ‘Ali> Abu> 

Bakr al-Razi>, (iv) Kitab al-Tajri>d karangan al-

Qudu>ri>, Abu> al-H{usayn Ah}mad bin Muh}ammad bin 

Ah}mad bin Ja’far bin H{amda>n, (v) Kitab al-Mabsu>t} 
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karangan al-Sarakhsi>, Muh}ammad bin Ah}mad bin 

Sahl, (vi) Kitab Bada>i’ al-S{ana>i’ Fi> Tarti>b al-

Shara>i’ karangan al-Ka>sa>ni>, ‘Ala’ al-Di>n Abu> Bakr 

bin Mas’u>d bin Ah{mad, (vii) Kitab al-Hida>yah Fi> 

Sharh} Bida>yat al-Mubtadi> karangan al-Marghi>na>ni>, 

Abu> al-H{asan ‘Ali> bin Abu> Bakr bin ‘Abd al-Jali>l 

al-Fargha>ni>, (viii) Kitab Tabyi>n al-Haqa>’iq Sharh} 

Kanz al-Daqa>’iq karangan al-Zayla’i>, ‘Uthma>n bin 

‘Ali> al-Ba>ri’i>, (ix) Kitab Sharh} al-Wiqa>yah 

karangan al-Mahbu>bi>, S{adr al-Shari’ah ‘Ubaydullah 

bin Mas’u>d, (x) Kitab al-’Ina>yah Sharh{ al-Hida>yah 

karangan al-Ba>barti>, Muh}ammad bin Muh}ammad 

bin Mah}mu>d, Akmal al-Di>n Abu ‘Abdillah, (xi) 

Kitab Fath} al-Qadi>r karangan Ibnu al-Huma>m, 

Kama>l al-Di>n Muh}ammad bin ‘Abd al-Wa>hid al-

Siwasi>, (xii) Kitab al-Bah}r al-Ra>iq Sharh} Kanz al-

Daqa>iq karangan Ibnu Nujaym, Zayn al-Di>n bin 

Ibra>hi>m bin Muh}ammad, (xiii) Kitab al-Nahr al-

Fa>iq Sharh} Kanz al-Daqa>iq karangan Ibnu Nujaym, 

Sira>j al-Di>n ‘Umar bin Ibra>hi>m bin Muh}ammad, 

(xiv) Kitab Radd al-Muh}ta>r ‘Ala> al-Durr al-
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Mukhta>r karangan Ibnu ‘A<bidi>n, Muh}ammad Amin 

bin ‘Umar bin ‘Abd al-’Azi>z.  

c. Pengeluaran Fatwa Menurut Qawl Muktamad 

Mazhab Maliki 

 Qawl muktamad mazhab Maliki ialah 

pandangan yang dipegang dalam mazhab Maliki 

(yang difatwakan dengannya) yang telah ditetapkan 

melalui kaidah-kaidah mazhab Maliki. Ia 

merupakan pendapat Imam Malik dan ash}a>b yang 

sama manhaj dengannya berdasarkan kaedah dan 

usul mazhab Maliki. 

 Kaedah penetapan qawl muktamad dalam 

mazhab Maliki adalah sebagai berikut: 

1) Pendapat Imam Malik yang diriwayatkan oleh 

Ibn Qa>sim dalam kitab al-Mudawwanah  

2) Pendapat Imam Malik yang diriwayatkan oleh 

selain Ibn Qa>sim dalam kitab al-Mudawwanah  

3) Pendapat Ibn Qa>sim dalam kitab al-

Mudawwanah  

4) Pendapat selain Ibn Qa>sim dalam kitab al-

Mudawwanah  
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5) Pendapat Imam Malik yang diriwayatkan Ibn 

Qa>sim dalam selain kitab al-Mudawwanah  

6) Pendapat Imam Malik yang diriwayatkan oleh 

selain Ibn Qa>sim dalam selain kitab al-

Mudawwanah  

7) Pendapat Ibn Qa>sim dalam selain kitab al-

Mudawwanah  

8) Pendapat ulama-ulama mazhab Maliki yang lain  

Adapun kitab-kitab yang digunakan sebagai 

rujukan muktamad mazhab maliki adalah sebagai 

berikut: 

1) Kitab-kitab induk yang terdiri atas Kitab al-

Muwat}t}a’ karangan Imam Malik bin Anas, (ii) 

Kitab al-Mudawwanah al-Kubra karangan 

Imam Sah}nu>n, (iii) Kitab al-Wa>d}ih}ah karangan 

‘Abd al-Malik bin H{abi>b, (iv) Kitab al-

Mustakhrajah (al-’Utbiyyah) karangan Abu> 

‘Abdilla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Abd al-

’Azi>z bin Abi> ‘Utbah. Imam Abu> al-Wali>d bin 

Rushd telah mensyarahkannya melalui kitabnya 

al-Baya>n Wa al-Tah}s}i>l, (v) Kitab al-

Mawa>ziyyah karangan Muh}ammad bin al-
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Mawa>z, (vi) Kitab al-Majmu>’ah karangan Ibn 

‘Abdus, (vii) Kitab al-Mabsu>t} Fi> al-Fiqh 

karangan al-Qadi> Abu> Ish}a>q Isma>’i>l bin Isha>q, 

(viii) Kitab Mukhtas}arat Ibn ‘Abd al-H{akam 

karangan ‘Abdulla>h bin ‘Abd al-H{akam bin 

A’yan  

2) Kitab-Kitab Muktamad Mazhab Maliki yang 

terdiri atas (i) Kitab Mukhtas}ar Khali}l karangan 

Khali>l bin Ish}a>q, (ii) Kitab Mawa>hib al-Jali>l fi> 

Sharh} Mukhtas}ar Khali>l karangan al-H{at}t}ab, 

(iii) Kitab Sharh} al-Zarqa>ni> ‘Ala> Mukhtas}ar 

Sayyidi> Khali>l karangan Al-Zarqa>ni>, (iv) Kitab 

H{a>shiyat al-’Adawi> ‘Ala> al-Khurashi> ‘Ala> 

Mukhtas}ar Khali>l karangan ‘Ali> bin Ah}mad al-

’Adawi>, (v) Kitab Ha>shiyat al-Dusu>qi> ‘Ala> al-

Sharh} al-Kabi>r karangan Muhammad ‘Urfah al-

Dusuqi>  

d. Pengeluaran Fatwa Menurut Qawl Muktamad 

Mazhab Hanbali 

  Qawl muktamad mazhab Hanbali ialah 

pandangan yang dipegang berdasarkan kaedah-

kaedah tertentu mazhab Hanbali. Kaidah 
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Penetapan Qawl Muktamad Dalam Mazhab 

Hanbali adalah sebagai berikut: 

1) Pendapat yang disepakati oleh Imam Mu>sa> bin 

Ah}mad al-Maqdisi> al-Hijawi> dalam kitabnya 

al-Iqna>’ dan Imam Taqi> al-Di>n Ibn al-Najjar 

al-Futuhi> (972H) dalam kitabnya Muntaha> al-

Ira>da>t fi> al-Jam’ Bayn al-Muqni’ wa al-Tanqi>h} 

wa al-Ziya>da>t  

2) Jika terdapat perbedaan terhadap penjelasan 

hukum antara Imam al-Hijawi> dan Ibnu al-

Najjar al-Futuhi> dalam kitab mereka, maka 

hendaklah dirujuk kepada pendapat berikut: 

a) Imam  ‘Ala’ al-Di>n al-Mirdawi> dalam 

kitabnya:Tanqi>h al-Mushbi’ fi> Tah}ri>r 

Ah{ka>m al-Muqni’, al-Ins}a>f Fi> Ma’rifat al-

Ra>jih} min al-Khila>f ‘Ala> Madhhab al-Ima>m 

Ah}mad bin Hanbal, dan Tas}h}i>h} al-Furu’  

b) Pendapat Imam al-Mar’i> bin Yu>suf al-

Karami> dalam kitabnya Gha>yat al-Muntaha> 

Fi> al-Jam’ Bayn al-Iqna>’ wa al-Muntaha>  

c) Setiap pendapat Imam al-Mirdawi> atau al-

Karami> yang mendukung pendapat Imam 
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al-Hijawi> dan Ibnu al-Najjar al-Futuhi>, 

maka pendapat itulah yang muktamad 

dalam mazhab  

Adapun Kitab-kitab yang menjadi 

rujukan pendapat muktamad mazhab Hanbali 

adalah seperti berikut: 

1) Kitab al-Tanqi>h al-Mushbi’ fi> Tah}ri>r 

Ah}ka>m al-Muqni’ karangan Imam ‘Ala’ al-

Di>n al-Mirdawi>  

2) Kitab al-Ins}a>f Fi> Ma’rifat al-Ra>jih} min al-

Khila>f ‘Ala> Madhhab al-Ima>m Ah}mad bin 

Hanbal karangan Imam ‘Ala’ al-Di>n al-

Mirdawi>  

3) Kitab Tas}h}ih} al-Furu>’ karangan Imam 

‘Ala’ al-Di>n al-Mirdawi>  

4) Kitab al-Iqna>’ karangan Imam Mu>sa bin 

Ah}mad al-Maqdisi> al-Hijawi>  

5) Kitab Muntaha> al-Ira>da>t fi> al-Jam’ Bayn 

al-Muqni’ wa al-Tanqi>h} wa al-Ziya>da>t 

karangan Imam Taqi> al-Di>n Ibn al-Najjar 

al-Futuhi>  
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6) Kitab Gha>yat al-Muntaha> Fi> al-Jam’ Bayn 

al-Iqna>’ Wa al-Muntaha> karangan Imam 

Mar’i> bin Yu>suf al-Karami>   

Terlepas dari qawl muktamad dari empat 

mazhab yang bisa diikuti pandangan atau pendapatnya, 

jika Jawatankuasa Fatwa berpendapat tidak ada satupun 

yang bisa diikuti, maka Jawatankuasa Fatwa 

diperbolehkan memberikan pandangan hukum atau 

membuat fatwa berdasarkan ijtihad tanpa terikat dengan 

qawl muktamad dari empat mazhab. Jawatankuasa 

Fatwa melakukan penatapan hukum atau fatwa dengan 

sumber utama Al Qur’a>n, al-Sunnah, Ijma>’ dan qiya>s, 

serta sumber rujukan lain dengan urutan al-istih}sa>n, al-

mas}lah}ah mursalah, al-‘urf, sad dhara>’i’, al-istis}h}ab, 

Shar’u man qablana>, qawl al s}ah}abi> dan amal ahl al 

madi>nah.  

 Pakar-pakar dalam bidang-bidang yang 

berkaitan hendaklah dipanggil untuk memberi 

penjelasan dan pandangan terperinci dalam isu-isu 

tertentu. Ini bagi memastikan Jawatankuasa Fatwa 

mendapat maklumat yang tepat dan jelas sebelum 

pandangan hukum atau fatwa diputuskan. 
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4. Fatwa Aborsi  Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan 

Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia  

 Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan 

Malaysia telah mengeluarkan tiga fatwa yang berkaitan 

dengan isu pengguguran kandungan atau aborsi, yaitu: 

a. Pengguguran Kandungan Kerana Kecacatan 

Fatwa tentang Pengguguran Kandungan 

Kerana Kecacatan merupakan hasil Keputusan 

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi 

Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-26 yang 

berlangsung pada tahun 1990. Muzakarah tersebut 

menghasilkan keputusan bahwa menggugurkan 

janin dalam kandungan adalah haram, kecuali 

karena alasan cacat yang parah yang dapat 

membahayakan nyawa ibu74 

b. Hukum Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang 

Dirogol (hukum menggugurkan kandungan korban 

perkosaan) 

Fatwa tentang Hukum Menggugurkan 

Kandungan Mangsa Yang Dirogol merupakan hasil 

                                                           
74 “Muzakarah telah memutuskan bahawa haram menggugurkan 

janin di dalam kandungan, kecuali atas sebab-sebab kecacatan yang teruk 

yang boleh membahayakan nyawa ibu.” 
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keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam 

Malaysia Kali Ke-52 yang berlangsung pada tahun 

2002. Muzakarah tersebut menghasilkan keputusan 

bahwa dihukumi haram menggugurkan kandungan 

atau janin yang sudah berumur lebih dari 120 hari 

karena aborsi dianggap sebagai tindak pidana 

pembunuhan terhadap janin yang telah roh yang 

ditiup kecuali aborsi untuk menyelamatkan nyawa 

ibu. Aborsi janin yang berusia sebelum 120 hari 

adalah boleh jika janin cacat dan sakit parah 

mungkin membahayakan nyawa ibu75 

c. Menggugurkan Janin Pembawa Atau Pengidap 

Penyakit Thalasemia 

Fatwa tentang Menggugurkan Janin 

Pembawa Atau Pengidap Penyakit Thalasemia 

merupakan hasil keputusan Muzakarah 

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

                                                           
75 “Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Haram 

menggugurkan kandungan kandungan janin yang telah berumur lebih 120 

hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah bunuh ke atas janin 

yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan 

nyawa ibu. 2. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah 

harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang teruk yang boleh 

membahayakan nyawa ibu.” 
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Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52 yang 

berlangsung pada tahun 2002. Muzakarah tersebut 

menghasilkan keputusan bahwa makruh 

menggugurkan kandungan yang berumur antara 1 

sampai 40 hari jika tidak membahayakan ibu dan 

dengan persetujuan suami dan istri. Aborsi janin 

sebelum usia 120 hari diperlukan jika janin cacat 

dan sakit yang dapat membahayakan nyawa ibu. 

Aborsi janin yang berumur 120 hari atau lebih 

adalah tidak sah karena dianggap sebagai kejahatan 

terhadap janin yang ditiup roh, kecuali aborsi itu 

untuk menyelamatkan nyawa ibu karena cacat 

berat.76 

Selain 3 fatwa tersebut, Jawatankuasa Fatwa 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 

                                                           
76 “Muzakarah telah memutuskan bahawa: 1. Makruh 

menggugurkan janin yang berumur antara 1 hingga 40 hari sekiranya tidak 

mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat persetujuan keduaduasuami 

isteri. 2. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus 

sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan 

nyawa ibu; dan 3. Pengguguran janin yang telah berumur 120 hari atau 

lebih adalah haram kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah ke atas 

janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk 

menyelamatkan nyawa ibu atas sebab kecacatan yang teruk.” 
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juga mengeluarkan sebuah garis panduan77 dengan 

tajuk Garis Panduan Pengendalian Masalah Kesihatan 

Seksual Dan Reproduktif Dalam Kalangan Remaja 

dalam muzakarah kali ke-90 pada 1 Maret 2010. 

Meskipun bukan sebuah fatwa atau pandangan hukum, 

garis panduan ini dibuat sebagai panduan untuk para 

praktisi yang terlibat secara langsung dalam 

mengendalikan kasus-kasus atau masalah seksual di 

kalangan remaja Islam Malaysia. Di samping itu garis 

panduan ini juga bisa digunakan sebagai rujukan atau 

panduan hukum bagi masyarakat awam dalam hal-hal 

yang berkaitan dengan aborsi atau pengguguran 

kandungan. 

Dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh 

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Ugama Islam Malaysia terdapat 2 isu utama yang 

dibahas, yakni hukum pengguguran janin dalam 

kandungan dan pemberian alat kontraseptif. Namun 

pembahasan kali ini akan terfokus pada hukum 

pengguguran kandungan. Selanjutnya terkait dengan isu 

hukum pengguguran anak, Jawatankuasa Fatwa 

                                                           
77 Peraturan atau prosedur yang disahkan oleh Jawatankuasa 

Muzakarah MKI 
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Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 

membaginya menjadi 3 ketentuan, yakni pengguguran 

kandungan bagi pasangan suami istri yang sah 

(disebabkan oleh kecacatan yang berat dan penyakit 

yang mengancam nyawa), pengguguran bagi pasangan 

diluar nikah (korban perkosaan atau zina), dan 

pengguguran bagi penyandang disabilitas (tes IQ<80). 

a. Pengguguran Kandungan Bagi Pasangan Suami Istri 

Yang Sah (Disebabkan Oleh Kecacatan Yang Berat 

Dan Penyakit Yang Mengancam Nyawa)   

1) Makruh menggugurkan janin yang berusia 

antara 1 hingga 40 hari jika tidak 

membahayakan ibu dan dengan persetujuan 

suami istri  

2) Aborsi janin sebelum usia 120 hari adalah boleh 

jika janin cacat dan menderita penyakit serta 

dapat membahayakan nyawa ibu  

3) Aborsi janin yang berumur 120 hari atau lebih 

adalah haram karena aborsi dianggap sebagai 

sebuah kejahatan terhadap janin yang telah 

ditiupkan ruh kepadanya kecuali aborsi itu 
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untuk menyelamatkan nyawa karena sebab 

kecacatan yang berat. 78 

b. Pengguguran Bagi Pasangan Diluar Nikah (Korban 

Perkosaan Atau Akibat Zina) 

1) Korban Perkosaan 

a) Diharamkan menggugurkan kandungan 

yang berumur lebih dari 120 hari karena 

aborsi dianggap sebagai tindak pidana 

pembunuhan terhadap janin yang telah 

ditiupkan roh, kecuali aborsi itu untuk 

menyelamatkan nyawa ibu  

b) Aborsi janin sebelum usia 120 hari adalah 

boleh jika janin mengalami cacat dan sakit 

parah yang dapat membahayakan nyawa 

ibu.79 

                                                           
78 “1. Makruh menggugurkan janin yang berumur antara satu 

hingga empat puluh hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu 

dan mendapat persetujuan kedua-dua suami isteri. 2. Pengguguran janin 

yang berumur sebelum 120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan 

berpenyakit dan boleh membahayakan nyawa ibu. 3. Pengguguran janin 

yang telah berumur 120 hari atau lebih adalah haram kerana pengguguran 

itu dianggap satu jenayah keatas janin yang telah ditiup ruh kecuali 

pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa atas sebab kecacatan yang 

teruk.” 
79 “a. Haram menggugurkan kandungan janin yang telah berumur 

lebih 120 hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah bunuh keatas 

janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk 
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2) Akibat zina 

 Menggugurkan kandungan hasil dari 

perbuatan zina adalah haram dalam segala 

keadaan kecuali jika mempertahankan 

kandungan akan memberikan madharat terhadap 

nyawa ibu.80 

c. Pengguguran Bagi Penyandang Disabilitas (Tes 

IQ<80) 

1) Penyandang Disabilitas (Tes IQ<80) 

diperbolehkan menggugurkan kandungan yang 

berumur kurang dari 120 hari. 

2) Haram menggugurkan kandungan yang berusia 

lebih dari 120 hari kecuali jika memberikan 

madharat terhadap nyawa ibu.81 

  

                                                                                                                           
menyelamatkan nyawa ibu. b. Pengguguran janin yang berumur sebelum 

120 hari adalah harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit teruk yang 

boleh membahayakan nyawa ibu” 
80 “Menggugurkan kandungan zina adalah haram dalam semua 

keadaan kecuali mengekalkan kandungan akan memudaratkan nyawa ibu” 
81 “a. OKU (ujian akal di bawah paras 80) harus menggugurkan 

kandungan yang berusia kurang daripada 120 hari. b. Haram 

menggugurkan kandungan yang berusia lebih daripada 120 kecuali jika 

memudaratkan nyawa ibu” 
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BAB IV 

ANALISIS PERBANDINGAN FATWA ABORSI DI 

INDONESIA DAN MALAYSIA 

A. Sejarah Sosial lahirnya Fatwa Aborsi di Indonesia dan 

Malaysia 

Indonesia dan Malaysia merupakan Negara di Asia 

Tenggara yang memiliki kedekatan dalam aspek kultural 

dan keagamaan. Dari sisi keagamaan, baik Negara 

Indonesia maupun Malaysia merupakan Negara dengan 

penduduk mayoritas beragama Islam.1 Di Negara Malaysia 

berdasarkan Konstitusi Malaysia, Islam diakui sebagai 

agama resmi Negara.2 Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 

3 ayat 1 yang berbunyi “Islam is the religion of the 

Federation; but other religions may be practised in peace 

and harmony in any part of The Federation”. Dalam pasal 

tersebut diketahui jika agama Islam adalah agama federasi, 

meskipun secara bersamaan konstitusi memberikan 

kebebasan beragama bagi komunitas non muslim.3 Adapun 

                                                           
1 Fatkhul Muin, “Politik Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia: 

Suatu Kajian Perbandingan”, Al-Manahij, Volume X Nomor 2 (2016), 270. 
2 Helmiati, Sejarah Islam Asia Tenggara (Riau: Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim, 2014), 124.  
3 Dalam kenyataannya pernyataan konstitusi bahwa Islam sebagai 

agama resmi negara tidak bermakna sampai sejauh itu. Karena ketentuan itu 
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di Indonesia, meskipun tidak sampai ditetapkan sebagai 

agama resmi Negara, namun penduduk Indonesia yang 

menganut agama Islam di Indonesia mencapai 86,7%, yang 

mana jumlah tersebut bahkan melampaui Malaysia yang 

hanya sebesar 61,3% dari total penduduknya yang 

beragama Islam.4 

Dalam teori sosial dikatakan bahwa agama dan 

struktur masyarakat mempengaruhi satu sama lain dan 

menjalin hubungan timbal balik yang dalam sistem sosial.5 

Hal tersebut memberikan konsekuensi logis jika setiap 

dinamika sosial yang terjadi di masyarakat akan 

memberikan pengaruh terhadap ide-ide dan pemikiran-

pemikiran keagamaan dalam masyarakat tersebut.6 

                                                                                                                           
tidak berarti bahwa Malaysia menjadikan Islam sebagai ideologi negara, 

juga tidak bermaksud bahwa Malaysia melaksanakan sistem Islam atau 

menerapkan undang-undang maupun hukum Islam, melainkan tetap 

melaksanakan sistem sekuler seperti yang berlaku di Indonesia dan Mesir. 

Pengakuan dasar ini tidak akan mengenakan halangan apapun bagi 

organisasi-organisasi non Muslim untuk menganut dan mengamalkan 

agama mereka dan tidaklah akan membawa pengertian bahwa negeri ini 

bukan sebuah negara sekuler. Lihat Helmiati, Sejarah Islam Asia 

Tenggara… 125. 
4  Islam in Malaysia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Malaysia, [18 Desember 2021], 

diakses pada pukul 17:58 WIB.  
5 Syamsuddin Abdullah, Agama dan Masyarakat: Pendekatan 

Sosiologi Agama (Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1997), 4-5 
6 Syamsul Bakri, Islam Melayu (Solo: PT. Aksara Solopos, 2020), 

45. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Malaysia
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Indonesia dan Malaysia sebagai Negara dengan mayoritas 

masyarakat beragama Islam, nilai-nilai agama Islam tentu 

akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat 

termasuk dalam aspek pemikiran hukum Islam. Pemikiran 

hukum Islam sendiri muncul sebagai respon dari adanya 

perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat muslim 

Indonesia dan Malaysia. Salah satu bentuk pemikiran 

hukum tersebut adalah adanya fatwa yang lahir di kedua 

Negara tersebut. 

 Fatwa sendiri hadir sebagai jawaban atau 

penjelasan terkait hukum syara’ dari seorang mujtahid atas 

persoalan yang hadir di kalangan masyarakat.7 Di era 

modern seperti sekarang, telah muncul kesadaran Negara-

negara muslim untuk membentuk sebuah wadah yang 

menaungi para ulama dan mujtahid dalam sebuah lembaga 

resmi Negara. Di Indonesia lembaga tersebut dikenal 

dengan Majelis Ulama Indonesia8, sedangkan di Malaysia 

dikenal dengan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal 

                                                           
7 Muhammad, Nova Effenty. "Fatwa dalam Pemikiran Hukum 

Islam." Al-Mizan, Volume 12, Nomor 1 (2016), 151. 
8 Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015 

Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 3.  
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Ehwal Agama Islam Malaysia.9 Kedua lembaga tersebut 

merupakan lembaga yang melakukan ijtihad secara kolektif 

dan berwenang untuk mengeluarkan fatwa sebagai jawaban 

atas persoalan yang ada di masyarakat dalam bidang 

keagamaan yang lebih khusus dalam bidang hukum Islam. 

Keduanya secara bertahap telah banyak mengeluarkan 

fatwa untuk berbagai permasalahan yang ada termasuk 

permasalahan terkait dengan hukum dilakukannya aborsi. 

Di Indonesia, fatwa aborsi dikeluarkan pada tanggal 

22 Mei 2005 melalui fatwa nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi. Fatwa tersebut bukan serta merta lahir begitu saja. 

Dalam aspek sejarah sosiologi hukum Islam, ditawarkan 

sebuah pendekatan sosio historis untuk mengetahui dan 

memahami struktur sosial atau proses interaksi sosial di 

masa silam yang dianggap sebagai pemicu lahirnya sebuah 

produk pemikiran hukum Islam.10 Sebuah pemikiran 

hukum sendiri akan lahir sebagai akibat dari adanya kondisi 

sosial masyarakat yang mempangruhi lahirnya pemikiran 

                                                           
9 Muhammad Ikhlas Rosele, “Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 

Majlis Kebangsaan di Malaysia: Peranan dan Relevansi Penubuhannya”, 

Journal of Fatwa Management and Research, Volume 10 Nomor 1 (2017), 

92.  
10 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 2.  
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tersebut.11 Tak terkecuali dalam fatwa tentang aborsi yang 

lahir pada tahun 2005. Dalam konsideran fatwa tentang 

aborsi, disebutkan tiga poin yang menjadi menjadi latar 

belakang belakang lahirnya fatwa tersebut, yakni (1) 

banyaknya tindakan aborsi yang dilakukan masyarakat 

tanpa memperhatikan norma agama, (2) tindakan aborsi 

dilakukan oleh pihak yang tidak profesional sehingga akan 

membahayakan kesehatan, dan (3) munculnya pertanyaan 

dari masyarakat terkait dengan aborsi. 

Faktor pertama yang mendorong lahirnya fatwa 

aborsi adalah banyaknya tindakan aborsi yang dilakukan 

masyarakat tanpa memperhatikan norma agama.12 

Berdasarkan data dari Guttmacher Institute diperkirakan 

sekitar dua juta aborsi terjadi di Indonesia pada tahun 

2000.13 Angka ini didapat dari studi fasilitas pelayanan 

kesehatan di enam wilayah, dan itu termasuk aborsi 

spontan yang tidak diketahui, meskipun mungkin kecil 

Lebih lanjut, diperkirakan terjadi 37 aborsi untuk setiap 

1.000 wanita usia reproduksi (15–49 per tahun). Jumlah ini 

                                                           
11 Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 

2016), 18. 
12 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi  
13 Data tersebut adalah data estimasi terkait aborsi yang paling 

komprehensif yang ada di Indonesia 
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cukup tinggi jika dibandingkan dengan Negara-negara lain 

di Asia secara keseluruhan dimana secara regional terjadi 

sekitar 29 aborsi terjadi untuk setiap 1.000 wanita usia 

subur.14 Dalam sumber yang sama dikatakan bahwa 

mayoritas perempuan yang melakukan aborsi adalah 

mereka yang telah menikah dan memiliki pendidikan. 

Alasan yang sering diungkapkan yaitu karena telah 

mencapai jumlah anak yang diinginkan bagi mereka yang 

sudah menikah dan karena keinginan untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi mereka yang 

telah hamil pranikah. Dan faktanya hanya 4% perempuan 

yang aborsi dengan alasan kesehatan.15 Artinya mereka 

melakukan aborsi bukan karena keadaan v yang 

mengharuskan untuk dilakukan aborsi, melainkan untuk 

pemenuhan kepentingan mereka secara pribadi dengan 

menghilangkan nyawa lain yang pada dasarnya menurut 

agama adalah hal yang dilarang untuk dilakukan. 

Faktor kedua adalah tindakan aborsi dilakukan oleh 

pihak yang tidak profesional sehingga akan membahayakan 

kesehatan bahkan berisiko kematian bagi ibu yang 

                                                           
14 Guttmacher Institute, Aborsi di Indonesia, (New York: 

Guttmacher Institute, 2008), No. 2, 1. 
15 Ibid., 2. 
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mengandung.16 Berdasarkan data dari Guttmacher Institute, 

hampir semua perempuan mengambil langkah pertama 

upaya pengguguran kandungan dengan pemakaian obat-

obatan yang didapatkan tanpa resep atau dengan meminum 

ramuan tradisional yang dianggap mampu menggugurkan 

kandungan. Pengguguran kandungan pada akhirnya akan 

mengakibatkan angka komplikasi medis dan kematian 

maternal menjadi cukup tinggi. Komplikasi yang umum 

terjadi adalah adanya pendarahan hebat dan keracunan 

akibat obat atau ramuan tradisional yang dikonsumsi. Lebih 

dari itu, banyak perempuan juga mengalami kerusakan 

pada alat kemaluan, rahim dan perforasi rahim pasca 

prosedur aborsi yang tidak aman.17 

Faktor ketiga adalah munculnya pertanyaan dari 

masyarakat terkait dengan aborsi. Permasalahan terkait 

aborsi merupakan isu kontemporer yang belum disebutkan 

hukumnya dalam nas}s}. Secara konseptual, fatwa lahir untuk 

menjawab permasalahan tersebut. Fatwa sendiri merupakan 

produk pemikiran hukum Islam hasil ijtihad dari para 

                                                           
16 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi 
17 Guttmacher Institute, Aborsi di Indonesia…, 2-3. 
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ulama sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi 

umat.18  

Berdasarkan faktor-faktor tersebut tampak jika 

sebuah pemikiran hukum Islam dalam hal ini adalah fatwa 

tidak muncul begitu saja, melainkan sebagai bentuk respon 

atas kondisi sosial masyarakat Indonesia ketika pemikiran 

tersebut lahir. Pada saat itu, aborsi menjadi permasalahan 

serius yang dihadapi umat Islam Indonesia, tingginya angka 

aborsi dan tindakan aborsi yang dilakukan dengan prosedur 

yang tidak aman serta kebingungan masyarakat akan 

hukum pelaksanaan aborsi mendorong Majelis Ulama 

Indonesia untuk mengeluarkan fatwa Nomor 4 Tahun 2005 

Tentang Aborsi sebagai jawaban atas permasalahan aborsi 

yang dihadapi umat Islam di Indonesia kala itu. 

Adapun di Malaysia, Jawatankuasa Fatwa Majlis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia lebih 

dahulu mengeluarkan fatwa tentang aborsi sebelum Majelis 

Ulama Indonesia. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan 

Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia telah menerbitkan 

tiga fatwa berkaitan dengan aborsi, yakni fatwa tentang 

                                                           
18 Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamat, and Jefry Tarantang.  "Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di 

Indonesia."…. 312. 
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Pengguguran Kandungan Kerana Kecacatan pada tahun 

1990 serta fatwa Hukum Menggugurkan Kandungan 

Mangsa Yang Dirogol dan fatwa Menggugurkan Janin 

Pembawa Atau Pengidap Penyakit Thalasemia yang 

keduanya lahir pada tahun 2002. 

Berbeda dengan redaksi fatwa di Indonesia yang 

menyebutkan poin-poin pertimbangan yang menjadi 

konsideran terbitnya fatwa, fatwa yang dikeluarkan oleh 

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Ugama Islam Malaysia tidak menyebutkan redaksi terkait 

hal yang melatarbelakangi keluarnya fatwa. Meskipun 

demikian, bukan berarti fatwa tersebut muncul begitu saja. 

Sebagaimana teori sejarah sosial hukum Islam, pemikiran 

hukum Islam lahir sebagai hasil interaksi antara ulama 

sebagai pembuat hukum dengan lingkungan yang ada di 

sekitarnya.19 Maka dari itu, penelitian ini berusaha melihat 

kembali sejarah lahirnya fatwa aborsi yang ada di Malaysia 

melalui penelusuran fakta sosial pada masa itu.  

Pertama, fatwa tentang tentang Pengguguran 

Kandungan Kerana Kecacatan yang dikeluarkan melalui 

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 

                                                           
19 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam…, 1.  
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Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-26 pada 

tahun 1990. Berdasarkan publikasi Low dkk, secara umum 

terdapat kekurangan data terkait dengan aborsi di Malaysia 

sehingga muncul kesenjangan dalam pemahaman terkait 

permasalahan aborsi di Malaysia. Hal tersebut terjadi 

karena beberapa alasan, pertama, Malaysia tidak memiliki 

angka terdokumentasi terbaru tentang tingkat aborsi karena 

informasi tentang kejadian aborsi tidak tersedia di 

Malaysia. Kedua, Malaysia tidak memiliki data tentang 

komplikasi yang terkait dengan aborsi yang diinduksi yang 

berfungsi sebagai salah satu indikator apakah aborsi yang 

aman atau tidak aman dipraktikkan. Ketiga, jumlah 

sebenarnya dari kasus klien yang masih hidup dengan 

morbiditas negatif karena aborsi tidak aman juga tidak 

didokumentasikan secara resmi. Maka dari itu penelitian ini 

menggunakan sudut pandang data yang lebih luas, yakni 

statistika kasus aborsi secara global dan aborsi yang terjadi 

di wilayah Asia.20 

                                                           
20 Wah Yun Low, Wen Ting Tong, Veenah Gunasegaran, Issues of 

Safe Abortions in Malaysia: Reproductive Rights and Choice, (Kuala 

Lumpur: University of Malaya, 2013), 66. 

https://malaysia.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/Abortion_Issues%20of%20Safe%20Abortion.pdf  

https://malaysia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Abortion_Issues%20of%20Safe%20Abortion.pdf
https://malaysia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Abortion_Issues%20of%20Safe%20Abortion.pdf
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Berdasarkan data yang dirilis oleh Guttmacher 

Institut, terdapat 31,2 juta kasus aborsi terjadi dalam kurun 

waktu 1990-1994 atau 41 kasus aborsi per 1000 perempuan 

dalam usia produktif terjadi di kawasan asia. Lebih lanjut 

World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa 

99% dari 500.000 kematian ibu diseluruh dunia terjadi di 

Negara berkembang dengan jumlah 115.000-204.000 

kematian. Kematian tersebut diakibatkan oleh komplikasi 

aborsi ilegal yang dilaksanakan oleh praktisi yang tidak 

terkualifikasi dan lebih separuh dari kematian tersebut 

terjadi di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.21 

Meskipun data tersebut tidak secara khusus menunjukkan 

angka aborsi di Negara Malaysia, namun data tersebut 

menunjukan gambaran secara global permasalahan pada 

saat itu. 

Kedua, fatwa tentang Hukum Menggugurkan 

Kandungan Mangsa Yang Dirogol. Fatwa tersebut hasil 

dari Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali 

Ke-52 yang dilakukan pada tahun 2002. Pada masa itu, 

                                                           
21 Guttmacher Institute, Fact Sheet: Abortion in Asia, (New York: 

Guttmacher Institute, 2017). https://www.guttmacher.org/factsheet/facts-

abortion-asia.  

https://www.guttmacher.org/factsheet/facts-abortion-asia
https://www.guttmacher.org/factsheet/facts-abortion-asia
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kasus pemerkosaan di Malaysia menunjukkan beberapa 

tren yang mengkhawatirkan. Dari segi jumlah kasus, 

ditemukan kasus perkosaan meningkat sejak tahun 1990. 

Jumlah kasus yang dilaporkan memiliki angka yang cukup 

tinggi di kawasan industri besar. Misalnya, untuk tahun 

1996, banyak kasus pemerkosaan terjadi di Selangor (167 

kasus), Johor (133 kasus), Perak (102 kasus) dan Wilayah 

Federal (84 kasus). Dari segi usia korban, pada tahun 1995, 

60% kasus melibatkan korban berusia kurang dari 16 tahun. 

Untuk tahun berikutnya persentase ini meningkat menjadi 

67,1%.22 Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Polis 

Diraja Malaysia, angka tersebut terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun hingga 1217 kasus pada 

tahun 2000 dan 1386 kasus pada tahun 2001. Angka 

tersebut hanya dari kasus yang dilaporkan, dan 

kemungkinan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. 

Ada pendapat menyatakan bahwa dari sepuluh kasus 

pemerkosaan, hanya satu kasus dilaporkan ke pihak 

                                                           
22 Hajah Siti Fatimah binti Abdul Rahman, “Siapa 

Bertanggungjawab ke atas Jenayah Rogol dan Mengelakkanya? Lelaki, 

Perempuan atau Kedua-Duanya?”, artikel, Institut Kefahaman Islam 

Malaysia, 2000, https://www.ikim.gov.my/index.php/2000/01/01/siapa-

bertanggungjawab-ke-atas-jenayah-rogol-dan-mengelakkanya-lelaki-

perempuan-atau-kedua-duanya/ , [19 Desenber 2021], diakses pada pukul 

13:05 WIB.  

https://www.ikim.gov.my/index.php/2000/01/01/siapa-bertanggungjawab-ke-atas-jenayah-rogol-dan-mengelakkanya-lelaki-perempuan-atau-kedua-duanya/
https://www.ikim.gov.my/index.php/2000/01/01/siapa-bertanggungjawab-ke-atas-jenayah-rogol-dan-mengelakkanya-lelaki-perempuan-atau-kedua-duanya/
https://www.ikim.gov.my/index.php/2000/01/01/siapa-bertanggungjawab-ke-atas-jenayah-rogol-dan-mengelakkanya-lelaki-perempuan-atau-kedua-duanya/
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berwenang.23 Lebih lanjut, dalam sebuah studi 

memperkirakan bahwa sebesar 5% kasus perkosaan 

berakhir dengan kehamilan24 dan 50% diantaranya berakhir 

dengan aborsi.25 Tingkat aborsi untuk kehamilan karena 

pemerkosaan sangat bervariasi menurut budaya dan 

demografi, wanita yang tinggal di negara di mana aborsi 

ilegal akan diam-diam menjalani aborsi ilegal yang 

berbahaya dan tidak aman. Melihat fakta tersebut bukan 

tidak mungkin jika Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi 

Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia memutuskan untuk 

                                                           
23 Mat Yacob, Rozilawati. Pampasan Kepada Mangsa Rogol Di 

Malaysia Menurut Perspektif Syariah. Diss. University of Malaya, 2010, 

64. 
24 Psikolog Robert L. Smith menyatakan bahwa beberapa 

penelitian telah melaporkan "tingkat pembuahan yang sangat tinggi setelah 

pemerkosaan". Dia mengutip sebuah makalah oleh C.A. Fox dan Beatrice 

Fox, melaporkan bahwa ahli biologi Alan Sterling Parkes berspekulasi 

dalam bahwa "ada tingkat pembuahan yang tinggi dalam pemerkosaan, di 

mana pelepasan hormon, karena ketakutan atau kemarahan, dapat 

menghasilkan ovulasi refleks". Lihat Jöchle, W (1975). "Current research 

in coitus-induced ovulation: A review". Journal of Reproduction and 

Fertility. Supplement (22): 165–207. Lihat juga Holmes, Melisa M.; 

Resnick, Heidi S.; Kilpatrick, Dean G.; Best, Connie L. (1996). "Rape-

Related Pregnancy: Estimates and Descriptive Characteristics from A 

National Sample Of Women". American Journal of Obstetrics and 

Gynecology. 175 (2): 320–4, discussion 324–5. doi:10.1016/S0002-

9378(96)70141-2 
25 Thornhill, Randy; Palmer, Craig T. (2001). A Natural History of 

Rape: Biological Bases of Sexual Coercion. MIT Press, 100. ISBN 978-0-

262-70083-2. Via https://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy_from_rape 

diakses pada 19 Desember 2021.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1016%2FS0002-9378%2896%2970141-2
https://doi.org/10.1016%2FS0002-9378%2896%2970141-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy_from_rape
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mengeluarkan fatwa tentang Hukum Menggugurkan 

Kandungan Mangsa Yang Dirogol sebagai respon atas 

kasus pemerkosaan yang terus meningkat dan adanya 

kemungkinan tindakan aborsi ilegal dilakukan oleh korban 

pemerkosaan. Meskipun pada akhirnya, fatwa tersebut 

tidak secara jelas dan tegas menetapkan apakah 

diperbolehkan atau tidak. Ketentuan fatwa tersebut hanya 

menyebutkan jika aborsi boleh dilakukan jika 

membahayakan nyawa ibu atau karena janin mengalami 

cacat berat.26 

Ketiga, fatwa Menggugurkan Janin Pembawa Atau 

Pengidap Penyakit Thalasemia. Bersamaan dengan 

dikeluarkannya fatwa Hukum Menggugurkan Kandungan 

Mangsa Yang Dirogol, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 

Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia juga menerbitkan 

fatwa tentang Menggugurkan Janin Pembawa Atau 

Pengidap Penyakit Thalasemia pada tahun yang sama yakni 

2002. Thalassemia sendiri merupakan penyakit hemolitik 

herediter yang diakibatkan oleh gangguan pada sintesis 

                                                           
26 Lihat Fatwa Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia tentang 

Hukum Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol 
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hemoglobin dalam sel darah merah.27 Thalassemia 

dianggap sebagai kondisi genetik yang paling umum di 

seluruh dunia, dan sekitar 3% dari populasi dunia (sekitar 

150 juta orang) membawa gen thalassemia.28 Prevalensi 

Talasemia banyak dijumpai pada daerah Mediterania, 

Timur Tengah, Asia Selatan, Semenanjung Cina, Asia 

Tenggara, serta Kepulauan Pasifik yang menjadikannya 

dikenal sebagai sabuk thalassemia.29 Di Malaysia, kira-kira 

4,5% dari populasi adalah pembawa beta thalassemia dan 

3–40% adalah pembawa HbE.30 Seperti banyak negara 

lainnya, thalassemia juga merupakan masalah publik yang 

penting dalam urusan kesehatan di Malaysia.31 Di Malaysia 

umumnya penderita thalassemia mayor membutuhkan 

perawatan rutin seumur hidup serta transfusi darah yang 

                                                           
27 Lantip Rujito, Talasemia: Genetik Dasar Dan Pengelolaan 

Terkini (Purwokerto: UNSOED Press, 2018), 1.  
28 Ngim CF, Lai NM, Ibrahim H, Ratnasingam V. “Attitudes 

Towards Prenatal Diagnosis and Abortion in A Multi-Ethnic Country: A 

Survey Among Parents of Children with Thalassaemia Major in Malaysia”, 

J Community Genet, Volume 4, Nomor 2(2013):215.  
29 Lantip Rujito, Talasemia: Genetik Dasar Dan Pengelolaan 

Terkini… 1. 
30 Ngim CF, Lai NM, Ibrahim H, Ratnasingam V. “Attitudes 

Towards Prenatal Diagnosis and Abortion in A Multi-Ethnic Country: A 

Survey Among Parents of Children with Thalassaemia Major in 

Malaysia”… 215. 
31 Wong LP, George E, Tan JA.  “Public Perceptions and Attitudes 

Toward Thalassaemia: Influencing Factors in A Multi-Racial Population”, 

BMC Public Health. 2011, Volume 11, Nomor 193, 1. 
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memerlukan biaya yang mahal. Beban ekonomi dan 

emosional yang besar yang ditanggung oleh masyarakat 

Malaysia yang menjadi penderita thalassemia maupun 

keluarganya. Lebih dari itu, thalassemia menjadi masalah 

kesehatan yang mengambil perhatian masyarakat hingga 

banyak program dilakukan untuk pencegahan thalassemia. 

Program tersebut yaitu, dengan melakukan skrining 

terhadap penduduk, diagnosis prenatal dan penghentian 

kehamilan secara selektif pada janin penderita 

thalassemia.32 Berdasarkan fakta tersebut, tampaknya 

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama 

Islam Malaysia merasa perlu mengeluarkan fatwa terkait 

dengan Menggugurkan Janin Pembawa Atau Pengidap 

Penyakit Thalasemia yang akan memberikan legitimasi 

terhadap pelaksanaan prosedur aborsi bagi janin yang 

diduga mengidap thalassemia. Fatwa tersebut dikeluarkan 

sebagai bentuk respon dan dukungan atas program 

penghentian kehamilan secara selektif bagi janin yang 

membawa genetik thalassemia. 

                                                           
32  Ngim CF, Lai NM, Ibrahim H, Ratnasingam V. “Attitudes 

Towards Prenatal Diagnosis and Abortion in A Multi-Ethnic Country: A 

Survey Among Parents of Children With Thalassaemia Major in 

Malaysia”… 216. 
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Adapun Garis Panduan Pengendalian Masalah 

Kesihatan Seksual Dan Reproduktif Dalam Kalangan 

Remaja, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Ugama Islam Malaysia menyebutkan secara jelas latar 

belakang dikeluarkannya garis panduan tersebut, berbeda 

dengan tiga fatwa sebelumnya. Garis panduan tersebut 

dikeluarkan sebagai respon atas adanya masalah kesehatan 

seksual dan reproduksi dilaporkan oleh Kementerian 

Kesehatan Malaysia yang salah satunya adalah maraknya 

kehamilan pada remaja serta mereka yang melakukan 

tindakan aborsi. Garis panduan ini dikeluarkan dengan 

maksud untuk menekan kasus-kasus penelantaran dan 

pembuangan bayi serta mengurangi rasa trauma dan 

ketakutan yang dialami oleh gadis remaja akibat kehamilan 

di luar nikah. 

Berdasarkan uraian di atas, persamaan fatwa aborsi 

di Indonesia dan Malaysia jika dilihat dari aspek sejarah 

sosial adalah kedua fatwa lahir sebagai respon atas ulama 

atas kondisi sosial yang mengitari masyarakat dimana 

fatwa tersebut lahir. Meskipun faktanya, fatwa aborsi yang 

dikeluarkan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Ugama Islam Malaysia tidak menyebutkan redaksi 
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terkait latar belakang dikeluarkannya fatwa sebagaimana 

yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. 

Adapun perbedaannya adalah dari segi waktu 

terbitnya fatwa. Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Ugama Islam Malaysia telah lebih dulu 

mengeluarkan fatwa tentang aborsi dibandingkan dengan 

Majelis Ulama Indonesia. Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 

Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia mengeluarkan 

setidaknya tiga buah terkait dengan aborsi, yakni satu fatwa 

pada tahun 1990 yang membincang terkait pengguguran 

kandungan karena kecacatan33 dan dua fatwa lainnya pada 

tahun 2002 yang membahas ketentuan terkait fatwa 

menggugurkan janin pengidap penyakit thalassemia34 dan 

pengguguran kandungan bagi korban pemerkosaan.35 

Adapun Majelis Ulama Indonesia hanya mengeluarkan satu 

fatwa terkait aborsi yakni fatwa nomor 4 tahun 2005 

tentang aborsi yang secara keseluruhan berisi ketentuan 

                                                           
33 Fatwa Pengguguran Kandungan Kerana Kecacatan dalam 

http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/15238, [27 Maret 

2021], diakses pada pukul 19:12 WIB 
34 Fatwa Hukum Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang 

Dirogol, http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/15244, [27 

Maret 2021], diakses pada pukul 19:12 WIB  
35 Fatwa Menggugurkan Janin Pembawa Atau Pengidap Penyakit 

Thalasemia, http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/15243, 

[27 Maret 2021], diakses pada pukul 19:12 WIB  

http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/15238
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/15244
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/15243
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aborsi bagi kehamilan yang membahayakan nyawa ibu, 

aborsi bagi korban pemerkosaan serta aborsi terhadap janin 

dengan penyakit genetik atau bawaan.36 Perbedaan tersebut 

terjadi karena adanya kondisi sosial yang berbeda yang 

terjadi di Indonesia dan Malaysia, karena bagaimanapun 

sebuah pemikiran hukum Islam dalam hal ini fatwa lahir 

sebagai hasil interaksi antara pembuat fatwa dengan 

lingkungan sosial yang mengitarinya. Sebut saja dalam 

kasus pemerkosaan, jika di Malaysia pada tahun 2001 telah 

terjadi tindak pemerkosaan sebanyak 1.386 kasus yang 

dilaporkan, sedangkan di Indonesia pada waktu yang sama 

hanya terdapat 215 kasus perkosaan yang dilaporkan.  

B. Ketentuan dan Metode Istinba>t}  Fatwa Aborsi di 

Indonesia dan Malaysia 

Perkembangan zaman yang semakin kompleks 

memberikan konsekuensi terhadap munculnya berbagai 

permasalahan baru yang dihadapi oleh umat Islam. Agama 

Islam sebagai agama yang sempurna sebenarnya tidak 

meninggalkan celah sedikitpun dalam mengatur setiap 

hukum dari perbuatan manusia di setiap bidang kehidupan, 

                                                           
36 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi. http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/35.-Aborsi.pdf [16 

Februari 2021], diakses pada pukul 17:55 WIB  

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/35.-Aborsi.pdf
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baik yang ditetapkan secara eksplisit maupun implisit dari 

sumber-sumber ajaran Islam.37 Hukum yang bersifat 

implisit inilah kemudian yang membutuhkan kejelian 

dalam pemahaman makna dan kandungan yang tersimpan 

dalam sumber hukum Islam.38 Namun, tidak setiap orang 

memiliki kemampuan untuk menggali dan memahami 

hukum yang terdapat dalam adillah al ah{kam.39 Di sisi lain 

umat Islam membutuhkan kedudukan dan kejelasan hukum 

terhadap permasalahan baru yang dihadapi jika dipandang 

dari sudut pandang ajaran Islam.40 Di sinilah diperlukan 

peran para ulama untuk menggali dan menemukan hukum 

yang terkandung dalam nash melalui proses ijtihad yang 

kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa untuk 

kepentingan umat.41 

                                                           
37 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2008), 336-337.  
38 Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode 

Istinbāṭ Al-Ḥukm." Mazahib, Volume 15 Nomor 1 (2016), 43. 
39 Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamat, and Jefry Tarantang. "Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di 

Indonesia." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 14 Nomor 2 

(2020), 311.  
40 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia sejak 1975 (Jakarta, Erlangga, 2011), 3.  
41 Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamat, and Jefry Tarantang. "Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di 

Indonesia."…. 311.  
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Ijtihad dan fatwa merupakan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Ketika berbicara mengenai fatwa, maka 

pembicaraan tersebut tidak bisa terlepas dari pembahasan 

tentang konsep ijtihad. Fatwa sendiri merupakan hasil 

ijtihad para ulama dalam melakukan istinbath hukum Islam 

dengan menggali syariat Islam dari sumber-sumbernya.42 

Proses istinbath atau pengambilan hukum ini diatur dalam 

suatu kajian keilmuwan yang disebut dengan us}ul fiqh. us}ul 

fiqh merupakan ilmu yang mempelajari seperangkat kaidah 

atau cara (metode) pengambilan (penggalian) hukum-

hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari 

dalil-dalilnya yang terperinci.43 Dalam pengeluaran fatwa, 

digunakan metode istinbath atau pengambilan hukum 

tertentu dimana setiap ulama dapat menggunakan metode 

yang berbeda-beda,44 hingga menghasilkan fatwa yang 

berbeda pula di samping juga terjadi perbedaan 

pemahaman dan sebab lain.45 Hal tersebutlah yang terjadi 

dalam proses istinbath fatwa aborsi oleh Majelis Ulama 

                                                           
42 Ibid., 309. 
43 Wahbah Al-Zuhaili , al-Waji>z fi Us{u>l al-Fiqh, (Baerut: Dar 

al-Fikr al-Mu’ashir, 1999), 13.  
44 Syuhadak, Faridatus. "Urgensi Fatwa dalam Perkembangan 

Hukum Islam." Journal de Jure, Volume 5 Nomor 2 (2013), 191. 
45 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, 

(Jakarta: Logos, 1997), 47-48. 
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Indonesia dan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan 

Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia sehingga keduanya 

mengeluarkan fatwa terkait aborsi dengan ketentuan yang 

berbeda. 

1. Ketentuan Hukum dan Metode Istinbath Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi  

Dalam fatwa nomor 4 tahun 2005 yang 

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terdapat tiga 

ketentuan hukum terkait dengan tindakan aborsi. 

Pertama, aborsi haram hukumnya ketika telah 

terjadi implantasi blastosis46 pada dinding rahim 

(nidasi). Proses implantasi sendiri terjadi 6-7 hari 

setelah proses konsepsi47 yang ditandai dengan 

menempelnya blastosis pada uterus dan pada hari ke-10 

seluruh blastula telah tertanam dalam endometrium 

uterus yang menandai telah berakhirnya proses 

                                                           
46 Struktur yang terbentuk pada tahap awal gestasi (awal 

perkebangan embrio di dalam kandungan). Blastosis terbentuk sekitar 5 hari 

setelah pembuahan. Lihat Fatimah dan Nuryaningsih, Asuhan Kebidanan 

Kehamilan (Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Jakarta, 2017), 6. 
47 Peristiwa penyatuan ovum dengan spermatozoa. Lihat Ni 

Nyoman Sumiasih, Ni Nyoman Budiani, Biologi Dasar dan Biologi 

Perkembangan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016) 239. 
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implantasi. 48 Berakhirnya proses implantasi inilah yang 

menjadi titik awal kehamilan dengan ditandai dengan 

terlambatnya datang bulan.49 Setelah melalui masa 

tersebut maka aborsi haram untuk dilakukan.50 

Dalam hal ini, tampaknya Majelis Ulama 

Indonesia menggunakan pertimbangan bahwa 

pentingnya menghargai kehidupan bahkan sejak 

terjadinya konsepsi dan menghormati pada setiap 

proses pertumbuhan janin. Dalam pandangan ini 

keharaman melakukan aborsi dimaksudkan untuk 

mencegah tindakan aborsi dini pada kehamilan tidak 

diinginkan dengan menekankan pada peringatan moral 

akan pentingnya menjaga adanya potensi kehidupan.51 

Melihat konsideran fatwa, penetapan hukum bahwa 

aborsi haram adalah berdasarkan pada dalil-dalil Al 

Qur’an dan hadis. Dalil Al-Qur’an yang digunakan 

yakni Q.S. al-An’am: 151 dan al-Isra’: 31. Kedua ayat 

tersebut pada dasarnya memang tidak secara langsung 

                                                           
48 Yuni Renowati, dkk, Pengantar Asuhan Kehamilan 

(Yogyakarta: CV. Bromomurup, 2019), 20. 
49 Ibid., 
50 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi.  
51 Abdun Nasir, Mohamad. "The Majelis Ulama's Fatwā on 

Abortion in Contemporary Indonesia." The Muslim World Voleme 101 

Nomor 1 (2011): 46-47. 
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membahas terkait dengan tindakan aborsi tapi berisikan 

ketentuan hukum terhadap perbuatan yang haram 

dilakukan, salah satunya adalah larangan untuk 

membunuh anak.52 Allah swt menegaskan bahwa 

membunuh anak-anak itu adalah dosa besar, karena hal 

itu menghalangi tujuan hidup manusia. Tidak 

membiarkan anak itu hidup berarti memutus keturunan, 

yang berarti pula menumpas kehidupan manusia itu 

sendiri dari muka bumi.53   

Dalam menetapkan ketentuan ini, Majelis 

Ulama Indonesia menggunakan metode istinbath 

hukum qiya>s, yakni pengambilan hukum terhadap 

sebuah permasalahan atau kasus belum ada ketentuan 

hukumnya menurut nas{s{ dengan kasus yang telah ada 

ketentuan hukumnya dalam nas{s{ karena persamaan 

illah diantara keduanya. Dalam hal ini kasus yang 

belum ada ketentuan hukumnya adalah aborsi. Adapun 

kasus yang dijadikan sebagai hukum asal yang telah ada 

ketentuan dalam nash adalah pembunuhan anak-anak 

dengan illah menghilangkan nyawa atau menghentikan 

                                                           
52 Tafsir kemenag atas Q.S al-An’am: 151 
53 Tafsir Kemenag atas Q.S al-Isra’: 31. 
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kehidupan (anak-anak). Analogi ini tampak sesuai 

karena kemiripan satu sama lain. 

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga 

menggunakan Q.S. al-Furqan: 63-71 untuk 

menunjukkan balasan atas perbuatan pembunuhan yang 

dilakukan dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam 

ayat tersebut Allah mengancam orang-orang yang 

melakukan perbuatan dosa (pembunuhan) itu dengan 

ancaman yang amat keras, yaitu neraka di hari Kiamat 

sebagai balasan atas semua dosa yang telah mereka 

perbuat di dunia. Bahkan Allah akan melipatgandakan 

azab bagi mereka karena dosa besar yang mereka 

lakukan itu. Mereka akan dilemparkan ke neraka dan 

akan tetap di sana. Mereka juga mendapat siksaan batin 

atau rohani, karena selalu mendapat penghinaan dan 

selalu menyesali kesalahan mereka sewaktu di dunia.54 

Selanjutnya, ayat tersebut dikuatkan dengan hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim yang 

kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum 

haramnya aborsi, yakni hadis yang berisi tentang 

adanya diyat atau sanksi bagi pembunuhan terhadap 

                                                           
54 Tafsir Kemenag atas Q.S. al-Furqan: 63-71. 
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janin dimana hal tersebut menunjukkan jika 

terbunuhnya janin dianggap sebagai perbuatan jinayah 

yang harus mendapatkan diyat atau sanksi hukum.55 

Pada dasarnya dali-dalil yang dikutip dalam 

fatwa ini sebenarnya tidak berhubungan langsung 

dengan aborsi. Namun terkait pembunuhan terhadap 

anak dan sanksi yang dikenakan terhadap pembunuhan. 

Dalam hal ini aborsi yang dilakukan pada tahap setelah 

implantasi dianggap sebagai pembunuhan jika tidak 

dilakukan dengan alasan yang dapat dibenarkan. 

Penggunaan dalil-dalil tersebut adalah dalam upaya 

penggunaan metode qiya>s dengan menyamakan aborsi 

dengan tindakan pembunuhan yang berarti adalah 

haram untuk dilakukan sebagaimana yang ditetapkan 

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa terkait aborsi. 

Pendapat tersebut juga turut memperhatikan pendapat 

ahli hukum Islam kontemporer yakni imam ghazali, 

seorang ulama dari kalangan imam Syafi’i yang 

menyebutkan dalam karyanya Ihya> ‘ulu>m al-di>n bahwa 

merusak sperma yang sudah bercampur dengan sel telur 

adalah sebuah tindakan kriminal. Hal tersebut 

                                                           
55 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi.  
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menunjukkan pentingnya untuk menghargai setiap 

proses pertumbuhan yang terjadi didalam rahim bahkan 

sejak terjadinya konsepsi yakni bertemunya sel sperma 

dengan dengan ovum.56 

Kedua, hukum aborsi yang boleh dilakukan jika 

dalam keadaan uzur, baik yang bersifat d}aru>rat maupun 

hajat. Jika dalam poin pertama menyatakan jika aborsi 

adalah haram, maka hal tersebut tidak berlaku jika ada 

keadaan tertentu yang kemudian menjadi uzur sebagai 

alasan untuk dibolehkannya melakukan aborsi. Keadaan 

tersebut terbagi menjadi dua, yakni keadaan d}aru>rat  

dan keadaan hajat. Keadaan d}aru>rat  yakni keadaan 

dimana seorang ibu yang apabila tidak melakukan 

aborsi (yang dihukumi haram) maka ia akan mati. 

Keadaan ini misalnya adalah sang ibu menderita sakit 

fisik berat seperti kanker stadium lanjut, Tuberculosis 

dan penyakit fisik berat lainnya serta keadaan lain 

dimana jika janin terus dipertahankan akan mengancam 

nyawa sang ibu. Adapun keadaan hajat adalah keadaan 

dimana perempuan yang mengandung akan mengalami 

kesulitan yang amat sangat jika tidak dilakukan aborsi. 

                                                           
56 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi.  
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Keadaan hajatyang dimaksud seperti janin yang diduga 

menderita cacat genetik yang sulit untuk disembuhkan 

serta kehamilan akibat perkosaan. Dalam keadaan hajat 

ini aborsi dibolehkan pada kehamilan sebelum usia 40 

hari.57 

Setelah pada ketentuan hukum pertama yang 

menetapkan jika aborsi adalah haram, bukan berarti 

permasalahan terkait hukum aborsi telah diselesaikan. 

Permasalahan akan kembali muncul jika kemudian 

dihadapkan pada keadaan lain yang jauh lebih 

kompleks. Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia 

kemudian merumuskan ketentuan kedua, yakni aborsi 

boleh dilakukan jika ada uzur berupa keadaan d}aru>rat 

dan hajat sebagaimana telah disebutkan di atas. 

Perumusan tersebut tampaknya didasarkan pada metode 

penetapan hukum melalui pertimbangan prinsip-prinsip 

umum tujuan hukum Islam atau maqa>s}id al-shari>’ah, 

yakni terwujudnya kemaslahatan umat. 

Salah satu maqa>s}id al-shari>’ah yang hendak 

dicapai dalam ketentuan dibolehkannya aborsi adalah 

untuk melindungi jiwa (hifz{ al-nafs). Perlindungan jiwa 

                                                           
57 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi.  
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yang dimaksud adalah jiwa ibu yang tengah 

mengandung. Dalam tingkatan daruriyat, ketika 

kebutuhan akan perlindungan jiwa tidak terpenuhi, 

maka kemaslahatan tidak akan terealisasi, yakni 

eksistensi ibu yang akan dikorbankan. Maka dalam 

keadaan d}aru>rat  ini aborsi yang semula haram untuk 

dilakukan kemudian menjadi boleh untuk dilakukan 

karena adanya keadaan yang membenarkan 

(membahayakan nyawa ibu). Hal tersebut pulalah yang 

tampaknya mendasari Majelis Ulama Indonesia 

menggunakan kaidah fiqh  

 لضَُّرْورَاُت تُِبْيُح احمْلظُْورَات
“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang 

dilarang (diharamkan).” 

Selanjutnya, ketentuan terkait dengan kebolehan 

aborsi dalam kasus aborsi terhadap janin yang diketahui 

mengalami cacat genetik yang sulit disembuhkan dan 

kehamilan akibat perkosaan. Dalam hal ini Majelis 

Ulama Indonesia menempatkannya dalam keadaan 

hajat 58 Yakni keadaan dimana jika kehamilan akibat 

                                                           
58 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi.  
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perkosaan atau kehamilan dengan janin yang dideteksi 

mengalami cacat genetic tetap dipertahankan maka sang 

ibu akan mengalami keadaan yang menyulitkan. 

Meskipun pada umumnya, pemahaman terkait dengan 

al-kulli>yat al khams hanya berlaku pada tingkatan 

d}aru>rat, namun sebenarnya al-kulli>yat al khams 

menjadi bagian yang tak terpisah dari tingkatan 

h{ajiyya>t dan tah{si>niyya>t meskipun tentu saja kurang 

mendesak dibandingkankan pada tingkatan 

d{aru>riyya>t.59 Jika dikaitkan dengan permasalahan 

aborsi, maka dalam tingkat h{ajiyya>t tampaknya Majelis 

Ulama Indonesia juga mempertimbangkan pada 

terpenuhinya tujuan hukum Islam yakni dalam dimensi 

hifz{ al-nafs atau perlindungan jiwa. 

Korban pemerkosaan akan mengalami dampak 

negatif yang mendalam terhadap kesehatan psikologis 

baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang. Efek psikologis jangka pendek yang dialami 

langsung adalah perasaan ketidakberdayaan, 

menyalahkan diri sendiri, kecemasan tingkat tinggi, 

ketakutan yang intens, kebingungan, syok, dan mati 

                                                           
59 Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 158.  
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rasa. Adapun efek psikologis jangka panjang yang 

umum dari pemerkosaan adalah: PTSD, fobia, 

kecemasan, disfungsi seksual, penyalahgunaan alkohol 

dan obat-obatan, dan depresi.60 Dampak tersebut akan 

semakin parah jika korban perkosaan berakhir dengan 

kehamilan. Melihat buruknya dampak yang dialami 

oleh korban perkosaan, maka bukan tidak mungkin 

Majelis Ulama Indonesia mempertimbangkan hal 

tersebut dalam menetapkan ketentuan terkait dengan 

aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan 

berakhir pada ketentuan dibolehkannya aborsi pada 

korban perkosaan. Meskipun perlu diingat jika 

tingkatan hajjiyat tidak sama mendesaknya dengan 

tingkatan daruriyat. Dalam hal ini kaidah fikih yang 

digunakan adalah  

 َاحلَْاَجُة َقْد تَ ْنِزَُ َمْنزَِلَة الضَُّرْوَرةِ 
“Hajat terkadang dapat menduduki keadaan 

darurat” 

                                                           
60 Lucy Jemutai Kibet, “Psychological Effects Of Rape: 

Experiences From Survivors Attending Selected Post-Rape Care Centres In 

Kenya” Europan-American Journal, Volume.7 Nomor 4 (2019), 3. 
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Adapun janin yang dideteksi mengalami cacat 

genetik, yakni penyakit atau kelainan yang diturunkan 

secara genetik61 yang disebabkan oleh kelainan pada 

DNA individu.62 Kelainan genetik sudah ada sebelum 

lahir, dan beberapa kelainan genetik menghasilkan 

cacat lahir. Ada lebih dari 7.00063 kelainan genetik 

yang diketahui dan kelainan genetik baru terus-menerus 

dijelaskan dalam literatur medis.64 Lebih dari 600 

kelainan genetik dapat diobati. Artinya lebih banyak 

cacat genetic yang sulit untuk disembuhkan.65 Keadaan 

ini merupakan keadaan hajjiyat dimana janin yang telah 

dideteksi mengalami cacat genetik jika tidak dilakukan 

aborsi maka akan mengalami kondisi yang menyulitkan 

                                                           
61 Genetic Defect dalam Vocabulary.com. Lihat 

https://www.vocabulary.com/dictionary/genetic%20defect [21 Desember 

2021], diakses pada pukul 20:07 WIB 
62 Genetic Disorder dalam 

https://learn.genetics.utah.edu/content/disorders/  [21 Desember 2021], 

diakses pada pukul 20:12 WIB 
63 https://www.omim.org/statistics/geneMap  
64 About Rare Diseases dalam https://www.orpha.net/consor/cgi-

bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=EN  [21 Desember 2021], 

diakses pada pukul 20:13 WIB  
65 Bick, David, Bick, Sarah L.; Dimmock, David P.,Fowler, Tom 

A., Caulfield, Mark J., Scott, Richard H, "An Online Compendium Of 

Treatable Genetic Disorders". American Journal of Medical Genetics. Part 

C, Seminars in Medical Genetics. Volume 187 Nomor 1 (2021), 48.  

https://www.vocabulary.com/dictionary/genetic%20defect
https://learn.genetics.utah.edu/content/disorders/
https://www.omim.org/statistics/geneMap
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=EN
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=EN
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dalam hidupnya. Dalam kondisi ini, Majelis Ulama 

Indonesia tampaknya menggunakan kaidah fiqh 

َصاِلحِ 
َ
َفاِسِد َأْوّل ِمْن َجْلِب ْامل

َ
 َدْرُء ْامل

“Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) 

diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan” 

Selanjutnya, untuk ketentuan dari aborsi pada 

kehamilan akibat pemerkosaan dan aborsi pada janin 

yang terdeteksi cacat genetik diberikan batasan waktu 

sampai sebelum janin berusia 40 hari. Untuk itulah 

mengapa Majelis Ulama Indonesia mencantumkan 

dalil-dalil baik Al-Qur’an maupun hadis yang 

membahas terkait dengan proses penciptan manusia. 

Hal tersebut penting untuk mengetahui pada batas usia 

mana aborsi boleh untuk dilakukan. Di antara ayat 

tersebut adalah Q.S. al-H{ajj: 5 dan al-Mukminu>n: 12-

14. Dikuatkan pula oleh hadis yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhori yang juga berisi tentang proses 

perkembangan janin dalam kandungan. Dalam batas 

usia ini janin dalam kandungan masih dalam tahap 

alaqah atau segumpal darah dan belum ditiupkan ruh 

padanya. Maka melakukan aborsi dalam usia ini dapat 

ditoleransi karena belum ada kehidupan dalamnya. 
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Batas usia 40 hari merupakan titik tengah di antara 

pandangan yang mengharamkan aborsi secara mutlak 

dan pandangan yang membolehkan aborsi hingga batas 

usia 120 hari.66 Ketentuan ini dirumuskan dengan 

memperhatikan pada pandangan ulama Al-Azhar dalam 

Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy Syarif yang 

mengatakan jika aborsi dilakukan setelah peniupan ruh 

dan janin keluar dalam keadaan mati, maka diancam 

sanksi pidana.67  

Ketiga, aborsi haram dilakukan pada kehamilan 

akibat zina. Rumusan ini dibuat dengan memperhatikan 

dan mempertimbangkan pendapat dari Syaikh 

‘Atihyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar). 

Beliau menyatakan jika aborsi pada kehamilan akibat 

zina yang bukan atas dasar paksaan (perkosaan) haram 

dilakukan karena akan mendorong terjadinya kerusakan 

(perzinaan) yang lebih lagi. Perkara perzinaan juga 

turut disebutkan dalam Q.S al-Furqan: 68 sebagai 

perbuatan yang kelak akan mendapat hukuman yang 

berat yakni dilipatgandakan azabnya pada hari kiamat 

                                                           
66 Abdun Nasir, Mohamad. "The Majelis Ulama's Fatwā on 

Abortion in Contemporary Indonesia." …, 51. 
67 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi  
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dan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Maka 

perbuatan zina adalah perbuatan yang amat buruk dan 

merusak moral umat. Jika aborsi pada kehamilan akibat 

zina dibolehkan niscaya akan mendorong terjadinya 

penyimpangan moral dengan maraknya perzinaan yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

2. Ketentuan Hukum dan Metode Istinbath Fatwa 

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Agama Islam Malaysia  

Dalam perkembangannya, Jawatankuasa Fatwa 

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 

Malaysia telah mengeluarkan tiga fatwa terkait dengan 

ketentuan hukum aborsi bagi umat muslim Malaysia. 

Ketiga fatwa tersebut yaitu fatwa tentang Pengguguran 

Kandungan Kerana Kecacatan yang diterbitakan pada 

tahun 1990 serta fatwa Hukum Menggugurkan 

Kandungan Mangsa Yang Dirogol dan fatwa 

Menggugurkan Janin Pembawa Atau Pengidap 

Penyakit Thalasemia yang keduanya dikeluarkan pada 

tahun 2002. Selain itu, dikeluarkan pula Garis Panduan 

Pengendalian Masalah Kesihatan Seksual Dan 

Reproduktif Dalam Kalangan Remaja yang dikeluarkan 

pada Maret 2010.  
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Berdasarkan analisis penulis terhadap 3 fatwa 

yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, 

secara umum ketentuan hukum aborsi di Malaysia 

terbagi menjadi tiga tanpa membedakan antara satu 

kasus dengan kasus lainnya. Namun sebelum itu, perlu 

suatu penjelasan terkait dengan fase-fase perkembangan 

janin dalam kandungan. Berdasarkan dengan penjelasan 

Arieff Salleh bin Rosman, janin dalam kandungan 

terbentuk dalam beberapa tahap, yang merupakan tahap 

awal yang disebut nut}fah yaitu dari 1 hari sampai 40 

hari. Tahap kedua adalah tahap yang disebut mudhgah 

yang berumur antara 40 hari sampai 120 hari dimana 

pada tahap ini bentuk awal anggota badan janin sudah 

terlihat. Dan terakhir tahap ketiga adalah tahap setelah 

berumur 120 hari, yaitu ketika janin telah terbentuk 

sempurna dan setelah ditiupkan roh insaniah ke 

dalamnya.68 Pendapat tersebut didasarkan atas hadis 

                                                           
68 Arieff Salleh, Pandangan Syarak Mengenai Pengguguran 

Kandungan, http://www.e-fatwa.gov.my/artikel/pandangan-syarak-

mengenai-pengguguran-kandungan. [21 Desember 2021], diakses pada 

pukul 20:18 WIB  

http://www.e-fatwa.gov.my/artikel/pandangan-syarak-mengenai-pengguguran-kandungan
http://www.e-fatwa.gov.my/artikel/pandangan-syarak-mengenai-pengguguran-kandungan
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ًُ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو الصَّاِدُق  ثَ َنا َرُسْوَُ اَّللَّ َ دَّ

اْلَمْسُدْوُق ِإنَّ َأَ دَُكْم ُُيَْمُغ َخْلُقُه يف َبْطِن أُمِ ِه أَْربَِعَ  يَ ْوًما 

ٌَ ُُثَّ َيُ وُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذلِ  ٌَ ُُثَّ ُُثَّ َيُ وُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِل

َُ َلُه اْكُتْب َعَمَلُه  يَ ب َْعُث اَّللَُّ َمَلً ا فَ يُ ْؤَمُر ِ َْرَبِغ َكِلَماٍت َويُ َقا

َفُخ ِفيِه الرُّوُح َويُ ْؤَمُر ِ َْربَِغ   َورِْزَقُه َوَأَجَلُه َوَشِق ٌّ َأْو َسِعيد  ُُثَّ يُ ن ْ

 ْو َسِعْيد  َكِلَماٍت ِبَ ْتِب رِْزِقِه َوَاَجلِه َوَعَمِلِه َوَشِق ٌّ أَ 
“Rasulullah SAW, orang yang jujur dan dapat 

dipercaya telah memberitahukan kepada 

kami.’Sesungguhnya setiap diri kalian mengalami 

proses penciptaan di dalam perut ibunya selama 

empat puluh hari sebagai nuthfah (air mani). 

Kemudian menjadi’alaqah (segumpal darah) selama 

itu juga, kemudian menjadi mudghah (segumpal 

daging) selama itu pula. Selanjutnya Allah mengutus 

malaikat untuk meniupkan roh kedalamnya dan 

diperintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu; 
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menentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah 

ia orang yang sengsara atau orang yang bahagia” 

Berdasarkan fase-fase perkembangan janin 

tersebut, secara umum pedoman untuk menjelaskan 

hukum aborsi mengacu pada penjelasan berikut:69 

a) Ketika janin berada pada fase perkembangan yang 

pertama yang disebut nuthfah, yakni pada usia 1 

hingga 40 hari dimana janin masih berbentuk air 

mani maka janin makruh untuk digugurkan jika 

tidak membahayakan ibu dan disyaratkan mendapat 

persetujuan dari keduanya baik suami dan istri 

b) Ketika janin pada fase perkembangan kedua yang 

disebut alaqah, yakni saat janin berusia antara 40 

hingga 120 hari adalah boleh atau mubah jika janin 

diketahui mengalami kecacatan dan menderita 

penyakit yang dapat membahayakan nyawa ibu. 

c) Ketika janin pada fase perkembangan ketiga yang 

disebut dengan mudghah, yakni pada saat janin 

telah berusia lebih dari 120 hari, maka 

menggugurkannya adalah haram karena dianggap 

sebagai sebuah jenayah pembunuhan terhadap 

                                                           
69 Ibid., 
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makhluk yang telah diberikan nyawa atau ditiupkan 

ruh. Namun akan menjadi sebuah pengecualian jika 

aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu 

dengan suatu alasan adanya kecacatan yang parah.  

 Dalam fatwa yang dikeluarkan dan dirilis oleh 

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Ugama Islam Malaysia tidak disebutkan terkait dengan 

dasar dan landasan hukum yang digunakan oleh 

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Ugama Islam Malaysia dalam memutus fatwa tersebut. 

Meskipun demikian, penulis berusaha menganalisa 

bagaimana kiranya fatwa tersebut di istinbathkan. 

Berdasarkan garis panduan pengeluaran fatwa di 

Malaysia, lazimnya fatwa di istinbathkan dengan 

mengikuti qawl muktamad mazhab Syafi’i. Namun jika 

mengikuti qawl muktamad mazhab Syafi’i akan 

menghasilkan fatwa yang berlawanan dengan 

kepentingan umum, maka Jawatankuasa Fatwa dapat 

mengikuti qawl muktamad mazhab lain seperti Hanafi, 

mazhab Maliki atau mazhab Hanbali dengan kaidah 

penetapan yang telah ditetapkan dalam garis panduan 

pengeluaran fatwa. Lebih lanjut, jika Jawatankuasa 
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Fatwa berpendapat tidak satupun qawl muktamad dari 

empat mazhab yang bisa diikuti, maka Jawatankuasa 

Fatwa dapat memberikan pandangan hukum atau 

membuat fatwa dengan berdasarkan ijtihad tanpa terikat 

dengan qawl muktamad dari mazhab manapun.70 

Dalam hal ini, tampaknya fatwa terkait 

ketentuan hukum pengguguran kandungan dirumuskan 

oleh Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Agama Islam Malaysia dengan menggunakan 

qawl Mazhab Syafi’i dalam. Hal tersebut penulis 

simpulkan melalui penelusuran terhadap kitab-kitab 

Mazhab Syafi’i yang menjadi rujukan sebagaimana 

termuat dalam Garis Panduan Pengeluaran Fatwa di 

Malaysia yang diterbitkan oleh Muzakarah 

Jawatankuasa Fatwa MKI. Berdasarkan analisis 

penulis, fatwa pengguguran kandungan yang 

dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Majelis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia 

selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh para 

tokoh Mazhab Syafi’i dalam kitab-kitab karyanya. 

                                                           
70 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI, “Garis Panduan 

Pengeluaran Fatwa di Malaysia” (Kuala Lumpur: 2017), 4. http://e-

smaf.islam.gov.my/e-

smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf  

http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
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Pertama, ketentuan hukum makruh terhadap 

pengguguran janin yang berusia kurang dari 40 hari 

sekiranya tidak membahayakan nyawa ibunya.  Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh ar Ramli yang kemudian menjadi pegangan bagi 

Mazhab Syafi’i yakni makruh untuk menggugurkan 

kandungan sebelum peniupan roh hingga waktu yang 

mendekati saat roh akan ditiupkan.71  

Kedua, ketentuan tentang diperbolehkannya 

menggugurkan kandungan saat janin pada fase alaqah, 

yakni saat janin berusia antara 40 hingga 120 hari 

sekiranya janin diketahui mengalami kecacatan dan 

menderita penyakit yang dapat membahayakan nyawa 

ibu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ar-Ramli 

dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj yang menyebutkan 

“telah dikatakan bahwa sejak peniupan ruh, sesudahnya 

hingga dilahirkan –tidak diragukan lagi- haram 

hukumnya. Adapun sebelum peniupan ruh 

diperbolehkan”.72 Beliau, ar-Ramli juga menukil 

pendapat al Karabisi yang mengatakan “Saya bertanya 

                                                           
71 Nu’aim Yasin, Fikih Kedokteran (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2001), 243 
72 Nih{a>yatul Muh{taj Ila Syarh Al Minhaj, Juz VIII (Bierut, Dar 

al Kotob al-Ilmiyah, 2003), 442. 
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kepada Abu Bakar bin Sa’id al Furati tentang seorang 

laki-laki yang memberi minum seorang perempuan 

untuk menggugurkan kandungannya, lalu beliau 

menjawab, “Selama janinnya masih dalam keadaan 

segumpal darah, Insya Allah diperbolehkan”.  

Ketiga, ketentuan yang mengharamkan 

pengguguran kandungan setelah janin berusia 120 hari 

kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu dengan suatu 

alasan kecacatan yang parah.  Dalam kasus ini ulama 

Mazhab Syafi’i telah sepakat untuk mengharamkan 

pengguguran kandungan setelah berusia 120 hari atau 4 

bulan dimana dalam usia itu janin telah berbentuk 

sempurna dan telah ditiupkan roh kedalam janin. ar –

Ramli dalam Nihayah mengatakan jika “Adapun kasus 

ruh yang dihembuskan, dan setelah itu ditempatkan, 

tidak ada keraguan tentang larangannya”. Larangan 

pengguguran kandungan saat setelah usia 120 hari 

adalah karena adanya keyakinan bahwa pada usia itulah 

terjadi peniupan ruh. 

Dalam kaitannya dengan waktu peniupan ruh, 

para ulama sepakat jika peniupan ruh terjadi setelah 
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janin berusia 120 hari73 yang artinya jika janin sebelum 

berusia 120 hari atau sebelum ruh ditiupkan maka ia 

tidak disifati sebagai manusia dan tidak hidup dengan 

kehidupan manusiawi.74 Beberapa ulama Mazhab 

Syafi’i yang meyakini hal tersebut adalah an Nawawi 

dalam kitabnya Syarah Shahih Muslim yang 

menyebutkan jika setelah bentuk fisik janin telah 

sempurna terjadi peniupan roh dan para ulama sepakat 

bahwa peniupan roh tidak terjadi kecuali setelah empat 

bulan.75 An-Nawawi juga menukil pendapat dari al-

Qadhi yang mengatakan jika waktu yang paling 

memungkinkan untuk pembentukan fisik janin terjadi 

pada usia 120 hari yang dikuatkan dalam firman Allah 

SWT dalam Q.S. al-Mukminun: 12-14.76 Di samping 

itu, Ibnu Hajar dalam kitabnya Sharah Shahih Bukhari 

menyebutkan bahwa janin mengalami tiga kali 

perubahan atau fase dalam kurun waktu 120 hari yang 

setiap fase perubahan berlangsung selama empat puluh 

hari dan kemudian setelah sempurna ditiupkan ruh ke 

                                                           
73 Nu’aim Yasin, Fikih Kedokteran…, 103. 
74 Ibid., 117 
75 An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 11 (Jakarta: Darus 

Sunnah, 2013), 850. 
76 Ibid., 849. 
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dalamnya.77 Allah juga telah menyebutkan ketiga 

perubahan ini meskipun tanpa menyebutkan batasan 

waktunya di dalam sejumlah surat diantaranya ada di 

dalam Q.S. Al-Hajj ayat 5. Lebih lanjut Ibnu Hajar 

menukil pendapat dari Qadhi Iyadh yang mengatakan 

bahwa tidak ada perbedaan dalam waktu peniupan ruh, 

yaitu setelah seratus dua puluh hari, dan itu adalah 

setelah empat bulan dan memasuki bulan kelima.78 

Adapun ketentuan yang mengecualikan terhadap 

haramnya pengguguran kandungan yang telah berumur 

120 hari sebab untuk menyelamatkan nyawa ibu. hal 

tersebut dikuatkan dengan artikel yang ditulis oleh 

Arieff Salleh bin Rosman dalam Felo Fatwa Malaysia 

disebutkan bahwa dalam menilai persoalan seperti ini 

dibutuhkan pertimbangan atas adanya kebaikan 

(Maslahah) dan keburukan (Mafsadah) yang akan 

dihadapi. Kerana persoalan yang dimaksud ialah siapa 

diantara ibu atau anak yang perlu diutamakan. 

Maksudnya, mana lebih baik dan mana lebih buruk 

                                                           
77 Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Baari Jilid 32 (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2003), 24. 
78 Ibid., 30. 
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keputusan yang akan dibuat.79 Kaidah dasar teori ini 

adalah sabda Nabi s.a.w. 

َُ  الَضَررُ   يُ زَا
“Setiap madharat harus dihilangkan”. 

Kaidah ini kemudian dikembangkan oleh para 

fuqaha dalam berbagai bentuk kaidah lain seperti   

  

ََْخف ِ  َُ ًِبلضََّرِر ا ََْشدُّ يُ زَا  الضََّرُر ا
“Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan 

dengan mengerjakan kemadharatan yang lebih ringan”  

Kaidah ini juga menjadi dasar kaidah  

 َيتار أخفَّ الضررين
“Memilih yang paling tidak buruk”  

 

Jika terdapat konflik mashlahah dan mafsadah 

antara ibu dan janin yang dikandung, yakni adanya 

pilihan mashlahah bagi anak untuk memiliki 

                                                           
79 Arieff Salleh, Pandangan Syarak Mengenai Pengguguran 

Kandungan, http://www.e-fatwa.gov.my/artikel/pandangan-syarak-

mengenai-pengguguran-kandungan. [21 Desember 2021], diakses pada 

pukul 20:18 WIB  

http://www.e-fatwa.gov.my/artikel/pandangan-syarak-mengenai-pengguguran-kandungan
http://www.e-fatwa.gov.my/artikel/pandangan-syarak-mengenai-pengguguran-kandungan
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kesempatan bertahan hidup sampai lahir sebagai bayi, 

atau kerugian/mafsadah yang harus ditanggung ibu jika 

anak diberi kesempatan untuk hidup, yaitu adanya 

risiko kematian. Artinya, dalam permasalahan ini ada 

dua keburukan yang saling berseberangan, maka 

keburukan yang paling kecil yang akan menjadi pilihan 

yang diprioritaskan. Dalam keadaan ini maka 

menyelamatkan nyawa ibu bisa jadi merupakan pilihan 

yang tepat, meskipun janin telah bernyawa dan telah 

disempurnakan menjadi manusia yang hidup. Dalam 

keadaan seperti itu ibu tidak boleh terkena bahaya 

kematian, dan nyawanya harus diselamatkan walaupun 

dengan mengorbankan kepentingan hidup janin. Pilihan 

untuk mengorbankan janin yang dikandung adalah 

upaya untuk menghilangkan madharat yang lebih besar 

dengan madharat yang lebih ringan sehingga diperoleh 

maslahah pula yang lebih besar.80  

Berdasarkan pemaparan diatas, tampak beberapa 

persamaan dan perbedaan dalam ketentuan fatwa tentang 

hukum aborsi di Indonesia dan Malaysia. Persamaan dan 

perbedaan tersebut tidak terlepas dari proses istinba>t} 

                                                           
80 Ibid., 



205 

 

 

 

hukum yang dilakukan oleh kedua lembaga fatwa dalam 

memutuskan ketetapan hukum tentang aborsi mengingat 

aborsi merupakan permasalahan yang tidak secara tegas 

disebutkan dalam nas}s}-nas}s} hukum Islam.  

Dari segi persamaan, fatwa tentang aborsi yang 

dikeluarkan oleh lembaga fatwa Indonesia maupun 

Malaysia sama-sama memberikan ketentuan bahwa aborsi 

boleh dilakukan ketika dengan mempertahankan kehamilan 

justru akan membahayakan dan mengancam nyawa ibu. 

Kebolehan tersebut bahkan dapat dilakukan ketika janin 

telah melampaui batas usia yang diyakini janin telah 

memiliki kehidupan. Hal tersebut dengan pertimbangan 

bahwa kehidupan ibu lebih diutamakan dibandingan 

kehidupan janin karena kematian janin memiliki risiko 

yang lebih ringan dibandingkan dengan kematian ibu. 

Selain itu, juga atas pertimbangan bahwa sang ibu telah 

jelas eksistensinya dan telah memiliki kewajiban.81 Fatwa 

tersebut ditetapkan dengan menggunakan kaidah yang 

serupa, yakni kaidah penetapan hukum dalam keadaan 

dharurat seperti “Keadaan darurat membolehkan hal-hal 

yang dilarang”, “setiap madharat harus dihilangkan”, 

                                                           
81 Hussein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan 

Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), 274.  
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“Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan 

mengerjakan kemadharatan yang lebih ringan”, dsb. Bagi 

sebagian ulama, kaidah ini menjadi kaidah yang penting 

dan sangat popular dalam penetapan hukum Islam. Melalui 

kaidah ini akan dihasilkan hukum-hukum yang 

merefleksikan jika syariat Islam sangat berusaha 

menjauhkan manusia dari berbagai bentuk kemadharatan 

guna mencapai kemaslahatan.82  

Dari sisi perbedaan, terdapat dua perbedaan yang 

sangat terlihat. Pertama, terkait ketentuan pengguguran 

kandungan yang dilakukan pada korban perkosaan. Dalam 

fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

secara jelas menyebutkan jika pengguguran tersebut 

diperbolehkan karena adanya keadaan hajat yakni keadaan 

dimana jika seseorang tidak melakukan hal yang 

diharamkan maka akan mengalami kesulitan. Hal tersebut 

ditetapkan berdasarkan kaidah “hajat terkadang dapat 

menduduki keadaan darurat” dan “Keadaan darurat 

membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)”.83 

Sedangkan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh 

                                                           
82 Imam Musbikin, Qawaid al-Fiqhiyah (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2001), 68. 
83 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi  
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Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Agama Islam Malaysia tidak secara jelas maupun tegas 

menyatakan bahwa pengguguran kandungan bagi korban 

perkosaan boleh dilakukan atau tidak. Dalam fatwa tersebut 

hanya disebutkan jika haram menggugurkan kandungan 

atau janin yang sudah berumur lebih dari 120 hari kecuali 

aborsi untuk menyelamatkan nyawa ibu dan boleh aborsi 

terhadap janin yang berusia sebelum 120 hari adalah jika 

janin cacat dan sakit parah mungkin membahayakan nyawa 

ibu.84 Secara umum, pada dasarnya semua fatwa tentang 

aborsi di Malaysia memiliki ketentuan hukum yang sama 

tanpa membedakan pada kasus-kasus tertentu termasuk 

dalam kasus perkosaan. 

Kedua, perbedaan dalam batas waktu 

diperbolehkannya tindakan aborsi. Dalam fatwa aborsi di 

Indonesia, dalam keadaan tertentu aborsi dapat dilakukan 

sebelum janin berusia 40 hari. Hal tersebut berdasarkan 

hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abdullah 

yang mangatakan bahwa pada usia 40 hari ‘seseorang’ 

dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Hadis 

tersebut menjadi landasan MUI dalam penetapan fatwa 

                                                           
84 Fatwa Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia tentang 

Hukum Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol 
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tentang aborsi. Lebih dari itu, Nua’im Yasin mengatakan 

jika semua hadis dan riwayat shahih sepakat mengenai 

batas waktu dimana malaikat rahim menetapkan takdir 

manusia paling cepat pada usia 40 hari.85 Dalam pendapat 

lain dikatakan bahwa apabila mani telah berada di dalam 

rahim, lalu Allah hendak menciptakan manusia darinya.86 

Dengan demikian penulis berpendapat jika Majelis Ulama 

Indonesia cukup berhati-hati dalam menetapkan batas 

waktu diperbolehkannya aborsi. Tampaknya batas waktu 

40 hari dipilih sebagai bentuk kehati-hatian karena pada 

saat itulah kehidupan awal janin bermula. Pada saat itu pula 

janin masih dalam bentuk setetes air mani dan tidak ada 

kehidupan sehingga menghancurkannya atas dasar 

kebutuhan untuk menghindari kesulitan akan lebih aman 

dibandingkan dengan menunda aborsi sampai periode 

berikutnya.87 

Adapun batas usia diperbolehkannya aborsi 

menurut fatwa di Malaysia adalah sebelum janin berusia 

120 hari. Hal tersebut berdasarkan pada waktu 

ditiupkannya ruh kepada janin. Para ilmuwan muslim 

                                                           
85 Nu’aim Yasin, Fikih Kedokteran…. 37. 
86 Ibid., 
87 Abdun Nasir, Mohamad. "The Majelis Ulama's Fatwā on 

Abortion in Contemporary Indonesia." …., 51. 
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memiliki anggapan bahwa hakikat manusia bukan terletak 

pada jasmaninya, melainkan pada ruh yang Allah tiupkan 

padanya sebagai sumber keinginan dan kekuatan untuk 

berpikir.88 Roh yang ditiupkan Allah kepada manusia 

ketika masih menjadi janin dalam perut ibunya itulah yang 

menjadikan kehidupan manusia terjadi.89 Berdasarkan 

pedoman pengeluaran fatwa di Malaysia, lazimnya fatwa 

dikeluarkan dengan berpegang pada qaul Mazhab Syafi’i. 

Dalam Mazhab Syafi’i sebagaimana dikatakan oleh an-

Nawawi para ulama sepakat bahwa peniupan ruh tidak 

terjadi kecuali setelah empat bulan. Pendapat lain datang 

dari ar-Ramli “yang benar, diharamkan setelah peniupan 

ruh secara mutlak dan diperbolehkan sebelumnya”. 

Keduanya baik an Nawawi dan ar-Ramli dengan kitab-

kitab karyanya merupakan tokoh dari Mazhab Syafi’i yang 

kitab-kitabnya menjadi rujukan penetapan fatwa di 

Malaysia.90 Maka sebelum janin berusia empat bulan atau 

120 hari janin dianggap tidak hidup sebab belum ditiupkan 

roh kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, maka batas usia 

                                                           
88 Nu’aim Yasin, Fikih Kedokteran…. 79-80. 
89 Ibid., 94. 
90 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI, “Garis Panduan 

Pengeluaran Fatwa di Malaysia” (Kuala Lumpur: 2017), 8-9. http://e-

smaf.islam.gov.my/e-

smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf  

http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
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diperbolehkan aborsi adalah 120 hari karena sebelum usia 

itu janin tidak dianggap sebagai seorang makhluk hidup 

dan tidak memiliki kehidupan.91  

Perbedaan pada ketentuan hukum aborsi di 

Indonesia dan Malaysia tidak terlepas dari kenyataan 

bahwa masalah aborsi tidak secara jelas disebutkan dalam 

nas}s}. Pada dasarnya ada sejumlah nas}s-nas}s hukum yang 

memang bersifat umum atau global. Keumuman serta 

ketidaktegasan ini menurut Al-Qardhawi merupakan 

sebuah kesengajaan sebagai bentuk pemberian rahmat 

kepada umat Islam agar para mujtahid memiliki 

keleluasaan untuk memberikan interpretasi melalui proses 

ijtihad. Realisasinya adalah hukum-hukum yang dihasilkan 

tidak menghambat kemajuan masyarakat serta sesuai 

dengan kondisi, situasi dan kepentingan masyarakat yang 

bersifat dinamis termasuk dengan permasalahan terkait 

dengan aborsi.92 Dalam diskursus ijtihad pada masa 

kontemporer, Qardhawi memunculkan istilah baru yakni  

(1) Ijtih}a>d Intiqa>’i yakni memilih satu pendapat dari 

beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan 

                                                           
91 Nu’aim Yasin, Fikih Kedokteran…. 117. 
92 Badri Khaeruman, Hukum Islam dan Perubahan Sosial 

(Bandung: Pustaka Setia, 2010), 85.  
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fiqh Islam, (2) Ijtih}a>d Insha>’i yakni pengambilan ketentuan 

hukum baru terhadap permasalahan yang belum ditemukan 

oleh ulama terdahulu atau juga ketika ulama terdahulu 

berselisih pendapat maka mujtahid kontemporer 

memunculkan pendapat ketiga dan (3) Integrasi antara 

ijtih}a>d intiqa>’i dan ijtih}a>d insha>’I atau perpaduan keduanya 

yakni memilih pendapat ulama terdahulu kemudian 

dimasukkan unsur-unsur ijtihad baru dalam pendapat 

tersebut.93 

Berdasarkan hal tersebut, penetapan fatwa 

ketentuan aborsi di Malaysia menggunakan metode ijtih}a>d 

intiqa>’i  dimana Jawatankuasa Fatwa Majelis Kebangsaan 

Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia menetapkan 

ketentuan aborsi dengan memilih satu pendapat dari 

beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan 

fiqh Islam. Dalam hal ini pendapat yang diambil adalah 

pendapat dari Mazhab Syafi’i yang memang merupakan 

Mazhab tersebut telah lazim digunakan dalam penetapan 

fatwa di Malaysia.94 Ijtih}a>d intiqa>’i pada dasarnya 

                                                           
93 Ibid., 94-98. 
94 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI, “Garis Panduan 

Pengeluaran Fatwa di Malaysia” (Kuala Lumpur: 2017), 4. http://e-

smaf.islam.gov.my/e-

smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf  

http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/assets/files/garis_panduan/a7e239efb5ffed79171b923ee948c010.pdf
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memiliki kesesuain dengan metode tarjih yang dilakukan 

ulama ushul fiqh klasik. Pada masa kebangkitan Islam, 

metode tarjih berarti menyeleksi pendapat dari berbagai 

Mazhab yang dianggap memiliki relevansi dengan 

kehidupan sekarang tanpa mengurangi tujuan prioritas pada 

realisasi maksud-maksud syara’, terwujudnya kemaslahatan 

dan menolak setiap marabahaya.95 Adapun fatwa aborsi di 

Indonesia menggunakan integrasi antara ijtih}a>d intiqa>’i dan 

ijtih}a>d insha>’i, yaitu dengan memilih pendapat ulama 

terdahulu kemudian dimasukkan unsur-unsur ijtihad baru 

dalam pendapat tersebut. Dalam fatwa disebutkan beberapa 

pendapat para ulama seperti al-Ghazali, Syaikh ‘Athiyyah 

Shaqr dan pendapat ulama al azhar serta disebutkan juga 

ayat Al-Qur’an, Hadis serta Kaidah Fiqih sebagai dasar 

pengambilan hukum baru, dalam hal ini adalah hukum 

aborsi terhadap korban perkosaan, aborsi terhadap janin 

cacat serta aborsi pada kehamilan akibat zina.96 Hal 

tersebut berbeda dengan Malaysia, fatwa mengenai aborsi 

memiliki ketentuan yang sama bahkan pada kasus yang 

berbeda dengan tetap berpedoman pada ketentuan aborsi 

                                                           
95 Badri Khaeruman, Hukum Islam dan Perubahan Sosial…, 94-

95. 
96 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Aborsi  
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berdasarkan pada qaul Mazhab Syafi’i yang membahas 

terkait dengan hukum aborsi. 

C. Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Fatwa 

Aborsi di Indonesia dan Malaysia 

Isu aborsi telah lama menjadi perdebatan tanpa 

akhir. Perdebatan aborsi yang sedang berlangsung adalah 

seputar status moral, hukum, dan agama dari tindakan 

aborsi.97 Pihak yang terlibat dalam perdebatan ini adalah 

mereka yang mengusung gerakan "pro-life" dan "pro-

choice". Pro-life yang mengusulkan adanya hak embrio 

atau janin untuk dipertahankan dalam kandungan hingga 

cukup bulan untuk dilahirkan, sedangkan pro-choice yang 

menekankan adanya pilihan wanita apakah akan 

mengakhiri atau melanjutkan kehamilan.98 Mereka yang 

pro-life berusaha untuk memberlakukan, mempertahankan 

dan memperluas undang-undang anti-aborsi. Mereka 

berargumen bahwa kehidupan janin memiliki nilai moral 

yang setara dengan kehidupan manusia dewasa sejak saat 

                                                           
97 https://www.nytimes.com/2017/03/27/opinion/to-win-again-

democrats-must-stop-being-the-abortion-party.html  
98 Abortion Debat, https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_debate, 

[17 Mei 2021], Di akses pada pukul 09:43 WIB.  

https://www.nytimes.com/2017/03/27/opinion/to-win-again-democrats-must-stop-being-the-abortion-party.html
https://www.nytimes.com/2017/03/27/opinion/to-win-again-democrats-must-stop-being-the-abortion-party.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_debate
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pembuahan dan janin memiliki hak untuk hidup.99 

Sedangkan mereka yang tergabung dalam pro-choice 

membawa keyakinan bahwa perempuan memiliki hak 

untuk melakukan aborsi. Mereka mengajukan argumen 

bahwa meskipun janin adalah manusia dan memiliki hak 

untuk hidup, aborsi secara moral diperbolehkan karena 

seorang wanita memiliki hak untuk mengontrol tubuhnya 

sendiri dan fungsi pendukung kehidupannya sebagai bagian 

dari hak reproduksi.100 

 Hak Reproduksi sendiri merupakan bagian dari hak 

asasi manusia yang sudah diakui dalam hukum nasional, 

hukum internasional dan dokumen hak asasi manusia 

internasional dan dokumen konsensus lainnya.101 Hak-hak 

                                                           
99 Rohlinger, Deana & Sessions, Miriam. (2013). 

Pro‐Life/Pro‐Choice Movements. 

http://10.1002/9780470674871.wbespm372  
100 Atalim, Stanislaus. "Perspektif moralitas dalam perkara 

aborsi." Jurnal Yudisial 4.3 (2011): 309. 
101 Isu tentang kesehatan reproduksi perempuan telah diakui secara 

internasional sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1968 di Teheran, 

berlanjut dengan Deklarasi Meksiko Tahun 1975 sebagai hasil Konferensi 

Wanita se-Dunia ke-1, dan diperkuat dengan Konferensi Wanita se-Dunia 

ke-2 di Kopenhagen, ke-3 di Nairobi dan ke-4 di Beijing. Hak perempuan 

atas kesehatan reproduksi juga dijamin dalam Pasal 12 Konvensi tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ 

CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Wanita pada tanggal 24 Juli 1984.  

http://10.0.3.234/9780470674871.wbespm372
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ini bertumpu pada pengakuan hak-hak dasar semua 

pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan 

bertanggung jawab untuk mencapai standar kesehatan 

reproduksi dan seksual tertinggi. Ini juga termasuk hak 

untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas 

dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan, sebagaimana 

dinyatakan dalam dokumen hak asasi manusia.102 Hak 

reproduksi dan seksual juga diasumsikan bahwa setiap 

orang memiliki hak untuk kehidupan seksual yang sehat 

dan menyenangkan serta hak untuk mengontrol tubuhnya 

sendiri hak untuk mengambil keputusan, termasuk hak 

memutuskan tidak hamil maupun hak untuk menghentikan 

kehamilan atau melakukan aborsi.  

Terkait dengan permasalahan aborsi, di beberapa 

Negara termasuk Indonesia dan Malaysia telah 

mengeluarkan beberapa fatwa kontemporer mengenai 

ketentuan dari tindakan aborsi.103 Fatwa sendiri secara 

                                                           
102 Nuryantiningsih, Ida. "Kritik Terhadap Pengaturan Mengenai 

Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia: Perspektif Ham." Jurnal 

Ilmu Hukum: ALETHEA, Volume 1, Nomor 1 (2017), 8. 
103 Pada tahun 1991 di Saudi Arab mengizinkan aborsi dalam 120 

hari pertama setelah pembuahan dalam kasus gangguan janin. Di Iran, 

Mufti Agung Ayatollah Yusuf Saanei dan Ayatollah Ali Khameni 

mengeluarkan dua fatwa tahun 2005 yang mengizinkan aborsi di bawah 

kondisi tertentu. Syekh Agung Mesir al-Azhar, Muhammad Sayed Tantawi, 

mengeluarkan fatwa di 1998, menyatakan bahwa wanita yang belum 
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umum mengacu pada pendapat hukum yang dikeluarkan 

oleh setiap ahli hukum (mufti) Muslim terkait dengan 

aturan hukum Islam tertentu yang pada prinsipnya 

berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas setiap masalah 

yang muncul dalam masyarakat Muslim. Meskipun fatwa 

tidak mengikat secara hukum ketika dikeluarkan, namun 

membawa pengaruh yang signifikan dalam masyarakat 

kontemporer karena memberikan pedoman dan aturan 

untuk diikuti.104 Melalui fatwa inilah permasalahan-

permasalahan yang tidak terakomodasi dalam nash dapat 

ditemukan solusi alternatifnya, mengingat Al-Qur’an dan 

Hadis telah berhenti secara kuantitas.105 Masdar Mas'udi 

berpendapat bahwa penting untuk mendefinisikan kembali 

kata-kata yang digunakan dalam Al-Qur'an. Al-Qur’an 

dapat dibaca dengan cara yang responsif terhadap 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Satu bagian mungkin 

                                                                                                                           
menikah yang diperkosa harus memiliki akses ke aborsi. Di Aljazair, 

Dewan Tertinggi Islam mengeluarkan sebuah fatwa pada tahun 1998, yang 

menyatakan bahwa aborsi adalah diperbolehkan dalam kasus pemerkosaan  
104 Ibrahim, B. & Arifin, Muhidin & Rashid, S Z. (2015). The Role 

Of Fatwa And Mufti In Contemporary Muslim Society, 1. 

https://www.researchgate.net/publication/316546751_The_role_of_fatwa_a

nd_mufti_in_contemporary_muslim_society/citation/download   
105 Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamat, and Jefry Tarantang. "Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di 

Indonesia."…. 311. 

https://www.researchgate.net/publication/316546751_The_role_of_fatwa_and_mufti_in_contemporary_muslim_society/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/316546751_The_role_of_fatwa_and_mufti_in_contemporary_muslim_society/citation/download
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memiliki beberapa arti. Mas'udi menerapkan teori ini pada 

perempuan dan kesehatan reproduksi.106 

Dalam fatwa tentang ketentuan aborsi yang 

dikeluarkan oleh lembaga fatwa Indonesia dan Malaysia, 

tampak adanya semangat hak reproduksi yang diusung oleh 

kedua fatwa tersebut, tentu dengan beberapa persamaan dan 

perbedaan dari masing-masing fatwa. 

Dari sisi persamaan, kedua fatwa memberikan 

ketentuan bahwa aborsi boleh dilakukan untuk 

menyelamatkan nyawa ibu. Fatwa tersebut 

mengindikasikan adanya pengakuan bahwa semua orang 

memiliki hak untuk hidup dan bahwa tidak seorang pun 

boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang, 

termasuk kehidupan wanita atau ibu yang tidak boleh 

dipertaruhkan atau terancam karena kehamilan (The Right 

to Life). Hak ini secara khusus mengacu pada kematian 

yang dapat dihindari untuk mengurangi faktor risiko untuk 

                                                           
106 Directorate General of Human Rights (DG-HAM) of the 

Indonesian Ministry of Law and Human Rights (MOLAHR) and Equitas – 

International Centre for Human Rights Education, Women’s Rights in 

Muslim Communities: A Resource Guide for Human Rights Educators 

(Canada: Equitas – International Centre for Human Rights Education, 

2009), 39.  
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kehamilan berisiko tinggi.107 Melalui fatwa aborsi, 

kehamilan dengan risiko mempertaruhkan nyawa ibu dapat 

dihindari karena pada dasarnya semua wanita berhak untuk 

hidup dan mempertahankan kehidupannya, termasuk dari 

kehamilan yang memiliki risiko kematian. Dari sudut 

pandang agama Islam, hal tersebut sejalan dengan salah 

satu prinsip maqa>s}id al-shari>’ah yakni perlindungan atas 

kehidupan atau Hifz{ al-nafs. Masdar Mas’udi berpendapat 

bahwa dalam perkara aborsi apapun pilihannya, yang 

menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan adalah 

keselamatan jiwa ibu di atas keselamatan janin.108 

Kematian janin akan memberikan risiko yang lebih ringan 

jika dibandingkan dengan kematian ibu yang keberadaanya 

telah nyata. Selain itu, seorang ibu juga telah secara pasti 

mempunyai sejumlah kewajiban sedangkan janin meskipun 

eksistensinya mungkin telah ada namun janin belum 

memiliki kewajiban terhadap siapapun.109  

                                                           
107 The International Planned Parenthood Federation (IPPF) 

Charter on Sexual and Reproductive Rights. 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Tervislik_eluviis/ippf_charter_srh_r

ights_2003.pdf. 8.  
108 Masdar Farid Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi 

Perempuan (Bandung: Mizan, 1997), 143.  
109 KH. Hussein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan 

Pembelaan Kiai Pesantren…, 274. 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Tervislik_eluviis/ippf_charter_srh_rights_2003.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Tervislik_eluviis/ippf_charter_srh_rights_2003.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Tervislik_eluviis/ippf_charter_srh_rights_2003.pdf
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Namun di sisi lain, ketika berbicara tentang aborsi 

dari sisi agama Islam, salah satu aspek yang berdampak 

langsung adalah konsep nafkhi al-ruh (peniupan ruh). 

Nafkhi al-ruh atau peniupan ruh ini menunjukkan bahwa 

terjadi masa transisi di mana Allah meningkatkan kualitas 

kehidupan janin.110 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meyakini 

jika janin memiliki dua kehidupan, yakni kehidupan 

sebelum peniupan ruh yang disebut kehidupan tumbuhan 

dimana janin bergerak, tumbuh dan makan tidak 

berdasarkan kehendak sendiri serta kehidupan setelah 

peniupan ruh yang disebut kehidupan manusiawi dimana 

janin dapat merasakan dan bergerak berdasarkan 

kehendaknya.111 Di antara dua kehidupan janin tersebutlah 

terdapat proses nafkhi al-ruh (peniupan ruh) yang menjadi 

masa transisi diantara keduanya. Peniupan ruh diyakini 

sebagai perkembangan yang mengubah hakikat janin. Para 

ilmuwan muslim berpendapat bahwa hakikat manusia 

bukanlah pada bentuknya yang ada unsur-unsur materi 

secara fisik melainkan terletak pada ruh yang ditiupkan 

Allah padanya yang merupakan sumber keinginan dan 

kekuatan untuk berkehendak. 

                                                           
110 Nu’aim Yasin, Fikih Kedokteran…, 27. 
111 Ibid., 33. 
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Nas}s}-nas}s} Al-Qur’an dan Sunnah pada dasarnya 

tidak menyebutkan secara langsung bahwa ruh yang 

ditiupkan pada janin menyebabkan kehidupan, namun nas}s}-

nas}s} lain menyebutkan jika keluarnya ruh dari jasad adalah 

penyebab terjadinya kematian. Allah berfirman dalam Q.S. 

az-Zumar: 42 

ْوِِتَا َوالَّيِت َلَْ ََتُْت يِف  َ  َم َس ِ  ُف َنْ  ْْ َوّفَّ ا تَ  اَّللَُّ يَ 
ا ۖ َه اِم َن َضى   َم ٌُ الَّيِت َق ِس ْم ُي ُل  فَ  ْرِس ْوَت َويُ  َم ا اْل َه يْ  َل َع
َر    ُْخ ْْ َّل   ا ٍل مُ  ِإ َج ى َۚأ مًّ نَّ يِف ذَ   َس ْوٍِ ِإ َق ٍت ِل ََّي  َ ٌَ ِل

ُرونَ  َف َّ تَ   يَ 
Artinya: “Allah memegang jiwa (orang) ketika 

matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati 

di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang 

telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa 

yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan 

Allah bagi kaum yang berfikir.” 

  Nas}s}-nas}s} yang telah disebutkan dan nas}s}-nas}s} lain 

yang semakna dengannya menunjukkan bahwa kematian 

terjadi karena keluarnya ruh dari jasad. Maka masuknya 

(ditiupkannya) ruh pada jasad adalah sebab adanya 
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kehidupan. inilah yang dipahami oleh para ulama, bahwa 

roh yang ditiupkan pada manusia saat masih menjadi janin 

dalam perut ibunya adalah yang menjadikan kehidupan 

manusia terjadi, sedangkan ketika roh meninggalkan jasad 

maka kematianlah yang akan terjadi.112  

Waktu peniupan ruh sendiri terdapat perbedaan di 

kalangan ulama. Para ulama klasik sepakat bahwa tidak 

terjadi peniupan ruh sebelum usia 120 hari atau empat 

bulan. Hal tersebut berdasarkan pada hadis Ibnu Mas’ud 

yang juga telah disepakati keshahihannya. Di samping 

kesepakatan ulama klasik, para ulama modern ada yang 

mengatakan bahwa peniupan ruh terjadi setelah janin 

berusia empat puluh hari. Anggapan mereka mungkin 

terpengaruh oleh apa yang ditetapkan para dokter tentang 

awal penciptaan janin pada fase pertamanya dan 

kesempurnaan anggota tubuhnya secara lahir.113  

Adapun fatwa aborsi di Indonesia dan Malaysia, 

keduanya memiliki perbedaan tentang batas waktu 

diperbolehkannya aborsi. Batas waktu tersebut berlaku bagi 

aborsi dalam keadaan tertentu misalnya kehamilan akibat 

perkosaan dan aborsi bagi janin cacat, sedangkan aborsi 

                                                           
112 Ibid., 95. 
113 Ibid., 104. 



222 

 

 

 

untuk menyelamatkan nyawa ibu tidak ada batas waktunya. 

Perbedaan waktu tersebut tidak terlepas dari keyakinan 

terkait kapan waktu ditiupkannya ruh yang menandai kapan 

dimulainya kehidupan janin. Dalam fatwa aborsi di 

Indonesia aborsi pada kehamilan janin cacat dan aborsi 

bagi korban perkosaan boleh dilakukan sebelum janin 

berusia 40 hari. Di waktu sama (40 hari), fatwa aborsi di 

Malaysia menghukumi aborsi makruh dilakukan sekiranya 

tidak mendatangkan bahaya bagi ibu. Di sisi lain, fatwa 

aborsi di Malaysia menghukumi aborsi boleh dilakukan 

sebelum janin berusia 120 hari bagi kehamilan janin cacat 

dan mebahayakan nyawa ibu.  

Terlepas dari perbedaan waktu tersebut, pada 

dasarmya kedua fatwa memberikan kesempatan bagi 

perempuan untuk membuat pilihan dan keputusan atas 

kehamilannya yang mana hal ini termasuk bagian dalam 

hak-hak reproduksi. Ketika kehamilan tersebut 

membahayakan atau mengancam nyawa ibu, keadaan janin 

mengalami kecacatan dan hamil akibat pemerkosaan, 

perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan 

mengakhiri kehamilannya. Dalam hal ini aspek hak 

reproduksi sangat jelas terlihat. Fatwa tersebut 

menunjukkan adanya pengakuan Hak atas Kebebasan dan 
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Keamanan (The Right to Liberty and Security of the 

Person), yakni bahwa semua orang memiliki hak otonomi 

untuk mengambil kendali atas kehidupan reproduksi 

mereka. Pada dasarnya, setiap orang memiliki wewenang 

untuk membuat keputusan tentang kehidupan 

reproduksinya termasuk untuk memutuskan mengakhiri 

kehamilan yang tidak diinginkan.114 

Aborsi kini tak lagi menjadi masalah pribadi 

perempuan namun telah menyentuh dimensi hak reproduksi 

bahkan sampai pada batas tertentu termasuk bagian dalam 

hak asasi manusia.115 Umumnya, dalam debat populer 

tentang reproduksi dan hak-hak seksual bagi perempuan, 

agama secara rutin diwakili sebagai hambatan.116 Bahkan 

menurut Ibnu Warraq dalam bukunya Why I am Not 

Moslem sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, 

perempuan dianggap memiliki posisi yang rendah dalam 

                                                           
114 The International Planned Parenthood Federation (IPPF) 

Charter on Sexual and Reproductive Rights. 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Tervislik_eluviis/ippf_charter_srh_r

ights_2003.pdf, 9.  
115 

https://www.ohchr.org/documents/publications/nhrihandbook.pdf, 21-22. 
116 Linda Rae Bennett, “Indonesian Women, Reproductive Rights 

and Islam”, Antropologi Indonesia, Volume 29 Nomor 1 (2005), 28. 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Tervislik_eluviis/ippf_charter_srh_rights_2003.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Tervislik_eluviis/ippf_charter_srh_rights_2003.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Tervislik_eluviis/ippf_charter_srh_rights_2003.pdf
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pandangan hukum Islam.117 Namun nyatanya tidaklah 

demikian, Islam juga mengakui adanya hak-hak reproduksi 

perempuan. Hak-hak reproduksi akan tampak jika 

dilakukan pendefinisian kembali lafadz-lafadz yang 

digunakan dalam Al-Qur'an serta pembacaan Al-Qur’an 

dengan cara yang responsif terhadap kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Dengan demikian, maka akan 

mencapai titik temu pada persoalan perempuan dan 

kesehatan reproduksi.118 

                                                           
117 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penetapan 

Syariat Islam dalam KonteksModernitas (Bandung: Asy Syamil, 2001), 91. 
118 Directorate General of Human Rights (DG-HAM) of the 

Indonesian Ministry of Law and Human Rights (MOLAHR) and Equitas – 

International Centre for Human Rights Education, Women’s Rights in 

Muslim Communities: A Resource Guide for Human Rights Educators…, 

39.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dengan 

perbandingan fatwa aborsi di Indoneisa dan Malaysia 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam aspek sejarah sosial dikeluarkannya fatwa 

aborsi di Indonesia dan Malaysia terdapat persamaan 

dan perbedaan, yakni dari sisi persamaan, fatwa aborsi 

di Indonesia dan Malaysia adalah kedua fatwa lahir 

sebagai respon atas ulama atas kondisi sosial yang 

terjadi di masyarakat dimana fatwa tersebut lahir. 

Adapun perbedaannya adalah dari segi waktu 

dikeluarkannya fatwa. Jawatankuasa Fatwa 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 

mengeluarkan fatwa tentang aborsi pada tahun 1990 

dan 2002 sedangkan Majelis Ulama Indonesia 

mengeluarkan fatwa aborsi pada tahun 2005. 

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya kondisi sosial 

yang berbeda antara di Indonesia dan Malaysia, karena 

bagaimanapun sebuah pemikiran hukum Islam –dalam 

hal ini fatwa lahir sebagai hasil interaksi antara 
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pembuat fatwa dengan lingkungan sosial yang 

mengitarinya. 

2. Dari aspek ketentuan dan metode istinbath hukum 

yang digunakan, tampak beberapa persamaan dan 

perbedaan dalam ketentuan fatwa tentang hukum 

aborsi di Indonesia dan Malaysia. Dari segi 

persamaan, fatwa tentang aborsi yang dikeluarkan oleh 

lembaga fatwa Indonesia maupun Malaysia sama-sama 

memberikan ketentuan bahwa aborsi boleh dilakukan 

ketika dengan mempertahankan kehamilan justru akan 

membahayakan dan mengancam nyawa ibu. Fatwa 

tersebut ditetapkan dengan menggunakan kaidah yang 

serupa, yakni kaidah penetapan hukum dalam keadaan 

dharurat seperti “Keadaan darurat membolehkan hal-

hal yang dilarang”, “setiap madharat harus 

dihilangkan”, “Kemadharatan yang lebih berat 

dihilangkan dengan mengerjakan kemadharatan yang 

lebih ringan”, dsb. Adapun dari sisi perbedaan, ada 

dua perbedaan. Pertama, dalam fatwa yang 

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia secara jelas 

menyebutkan jika pengguguran kandungan bagi 

korban perkosaan boleh dilakukan, sedangkan dalam 

fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa 
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Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 

Malaysia tidak secara jelas maupun tegas menyatakan 

bahwa pengguguran kandungan bagi korban perkosaan 

boleh dilakukan atau tidak. Kedua, perbedaan dalam 

batas waktu diperbolehkannya tindakan aborsi. Dalam 

fatwa aborsi di Indonesia, dalam keadaan tertentu 

aborsi dapat dilakukan sebelum janin berusia 40 hari, 

sedangkan dalam fatwa Malaysia, batas aborsi boleh 

dilakukan sebelum janin berusia 120 hari. 

3. Dalam fatwa tentang ketentuan aborsi yang 

dikeluarkan oleh lembaga fatwa Indonesia dan 

Malaysia, penulis menemukan adanya semangat hak 

reproduksi yang diusung oleh kedua fatwa tersebut, 

tentu dengan beberapa persamaan dan perbedaan dari 

masing-masing fatwa. Dari sisi persamaan, kedua 

fatwa memberikan ketentuan bahwa aborsi boleh 

dilakukan jika membahayakan atau mengancam nyawa 

ibu tanpa melihat batas usia kehamilannya (sejauh 

dengan mempertahankan kehamilannya hingga waktu 

kelahiran dipastikan membahayakan nyawa ibu). 

Dalam hal ini aspek hak reproduksi sangat jelas 

terlihat, yakni hak seorang perempuan untuk 

mengambil keputusan atas kehidupan reproduksinya 
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serta hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan 

dari segala hal yang mengancam nyawanya termasuk 

kehamilan berisiko tinggi, sedangkan perbedaannya 

dari segi batas usia janin yang diperbolehkan aborsi. 

Namun terlepas dari hal tersebut, kedua fatwa 

responsif terhadap isu hak kesehatan reproduksi.  

B. SARAN 

Meskipun aborsi dapat dilakukan secara legal dan 

juga fatwa telah dikeluarkan dengan ketentuan 

diperbolehkannya aborsi pada kondisi-kondisi tertentu, 

namun masih banyak miskonsepsi tentang aborsi di 

kalangan masyarakat maupun tenaga medis tentang 

legalitasnya. Kebanyakan praktisi medis menolak untuk 

melakukan aborsi meskipun itu adalah prosedur 

perawatan primer yang direkomendasikan WHO. Selain 

itu, di Malaysia fatwa terkait dengan aborsi terhadap 

korban perkosaan benar-benar diam dalam indikasi 

psikologis. Akibatnya, perempuan Malaysia yang 

berakhir dengan kehamilan yang tidak direncanakan 

sering melakukan aborsi ilegal dan berisiko. Lebih dari 

itu, di Indonesia akses layanan aborsi yang aman pada 

kasus kehamilan akibat perkosaan sulit dilakukan. 

Lemahnya regulasi dalam mengatur terkait dengan 
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pembuktian dalam kasus perkosaan mengakibatkan 

perempuan menghadapi berbagai hambatan ketika 

berhadapan dengan aparat penegak hukum dan menjalani 

proses hukum. Selama ini korban-korban perkosaan 

masih harus dibebani dengan keharusan adanya alat 

bukti. Hal tersebut pada akhirnya juga akan menghambat 

akses korban pemerkosaan untuk melakukan tindakan 

aborsi yang aman. Maka dari itu, diharapkan bagi semua 

pihak yang terlibat dalam pelayanan aborsi yang aman 

tidak memperumit akses dilakukannya aborsi, karena 

pada dasarnya aborsi merupakan bagian dari hak 

reproduksi perempuan yang juga termasuk dalam hak 

asasi manusia. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari 

kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan 

dalam penelitian yang sama dan dapat meningkatkan 

keinginan peneliti lainnya untuk melakukan penelitian 

pada pembahasan yang serupa. 
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