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ABSTRAKSI 

Zaenal.  2016.Tipologi PendapatUlama NU Ponorogo Tentang Hukum dan Jasa 

Pemasangan BehelSkripsi. Program Studi Mu‟amalahJurusan Syari‟ah 
Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. . 

Pembimbing. Khusniati Rofiah, S.Ag., M.S.I. 

Kata Kunci : Pandangan Ulama, Jasa, Behel. 

Sesungguhnya Allah telah memberikan aturan-aturan dan keringanan 

terhadap umatnya dalam hal bermu‟amalah, akan tetapi tak jarang umat manusia 
menyalahgunakan aturan-aturan atau keringanan tersebut, seperti yang dilakukan 

masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang mengunakan jasa pemasangan behel 

untuk kepentingan pribadi. Pendatan antara Ulama satu dengan Ulama yang 

lainberbeda mengenai pemberian hukum pada permasalahan ini, ada Ulama yang 

membolehkan dan ada pula ulama yang mengharamkan jasa pemasangan 

behel,tradisi yang dihormati adalah yang tidak bertentangan dengan Syari‟at. Jika 
tidak demikian, maka tidak ada penghormatan baginya. Kadang masyarakat 

membiasakan keberlebihan dan keborosan dalam hal penampilan 

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui dan  

menggali bagaimana pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap hukum 

penggunaan behel? dan bagaimana pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap 

hokum dan jasa pemasangan behel?.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah field research (studi 

lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Data kemudian diolah penulis 

melalui editing, orgganising, dan penemuan data. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penggunaan behel dan jasa pemasangan behel sudah sesuai 

dengan hukum Islam atau belum. Hasil penelitian ini diananlisis denganmetode 

induktif, yaitu proses berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-

kenyataan yang bersifat khusus(dari hasil riset) untuk mendapatkan kesimpulan 

yang bersifat umum berupa generalisasi.  

Dari semua pernyataan para Ulama yang telah dipaparkan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa terdapat ulama yang membolehkan penggunaan behel dan 

ada yang melarang penggunaan behel, dasar hukum yang mereka gunakan 

berbeda-beda akan tetapi dari pernyataan para Ulamadapat ditarik kesimpulan 

bahwa Ulama yang membolehkan jasa pemasangan behel ini atas dasar 

pengobatan sedangkan Ulama yang mengharamkan jasa pemasangan behel ini 

atas dasar merubah ciptaan Allah.baik yang melarang dan memperbolehkan 

penggunaan behel itu mempunyai dasar dan pedoman masing-masing yang patut 

untuk dihormati serta diteladani, sehingga kita sebagai umat Islam yang bijaksana 

harus mampu membedakan dan mejalankan aturan-aturan hukum yang telah 

tertera dalam Al-qur‟an dan al-hadits. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang. 

Di zaman yang serba canggih seperti yang kita alami saat ini, apapun 

keinginan kita bisa tercapai dengan bantuan sarana atau fasilitas yang ada. 

Seiring dengan hal itu, kita juga dituntut berpenampilan yang baik pula. 

Banyak dari kalangan masyarakat yang lebih memilih memakai pakaian 

yang modis dan yang enak jika dipandang mata. Penampilan yang baik 

telihat sempurna saat kondisi tubuh ikut mendukungnya, misal: kulit yang 

bersih ataupun bentuk rambut yang rapi, bahkan bentuk gigipun ikut 

menjadi faktor penentu dalam mendukung penampilan yang menarik.  

Kondisi fisik setiap orang yang berbeda memberi identitas yang 

berbeda pula. Dewasa ini yang paling banyak jadi perbincangan di 

kalangan masyarakat adalah tersedianya jasa pemasangan behel (kawat 

gigi). Fasilitas tersebut menjadi sasaran utama bagi masyarakat yang ingin 

bentuk giginya terlihat baik, dengan hasil yang sesuai keinginan mereka. 

Masyarakat akan menjadi lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari. Alat tersebut hanya bisa dipasang oleh orang-orang tertentu, 

dan bukan sembarang tempat yang bisa menyediakan jasa tersebut.  

Masyarakat tinggal mengikuti instruksi yang diberikan jika ingin mendapat 
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bentuk gigi yang baik dan tidak sedikit orang yang rela mengeluarkan 

uang yang banyak demi penampilan menariknya.  

Memelihara tradisi adalah sesuatu yang dianjurkan dan seharusnya 

diinginkan oleh seorang Muslim, akan tetapi jika dia dituntut oleh 

dorongan yang baik atau keperluan untuk mengenakan sesuatu yang 

berbeda dengan apa yang dibiasakan manusia, maka tidak ada  dosa 

baginya. Dan menurut kadar atau kepentingan, diringankan kemakruhan 

menyalahi tradisi. Seperti yang diucapkan oleh Imam Ath-Thabari 

“sesungguhnya memelihara model zaman itu termasuk keperwiraan, 

selama ia bukan dosa dan menyalai model pakaian termasuk 

kemasyuran”.
1
 

Tradisi yang dihormati adalah yang tidak bertentangan dengan 

Syari‟at. Jika tidak demikian, maka tidak ada penghormatan baginya. 

Kadang masyarakat membiasakan keberlebihan dan keborosan dalam hal 

penampilan dan yang lain. Sedang seorang muslim yang pendakwah atau 

pembanngun perlu menyalahi apa yang dibiasakan manusia, apabila yang 

lain lebih baik bagi mereka dan lebih layak bagi agama mereka.
2
  

Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang 

diperlukan tidak cukup hanya kebutuhan rohani saja. Manusia juga 

membutuhkan kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat 

                                                           
1

 Mudzakir Abdussalam, Terjemah Tahrir Al-Mar‟ah Fi Ashri Al-Risalah juz IV, 

(Bandung: Al-Bayan, 1995),  247.  
2
 Ibid., 248. 
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tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya manusia 

harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang 

disebut masalah muamalah, jadi muamalah ialah hubungan manusia satu 

dengan manusia lain untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan 

jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan 

tuntunan Agama. Termasuk dalam masalah ini , antara lain tukar-manukar, 

jual beli, pinjam-meninjam, upah-mengupah dan lain sebagainya. Untuk 

menghindari kesewenang-wenangan dala bermuamalah, Agama telah 

mengatur dengan sebauk-baiknya masalah muamalah ini, jadi jelaslah 

bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia 

dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia denga 

manusia. Di samping diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia 

juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.  

Orang Islam wajib mencari rezeki dengan cara yang halal, setiap 

manusia ketika melakukan kegiatan ekonomi harus berperilaku jujur dan 

tidak merugikan orang lain. Hubungan antara pelaku usaha dengan 

konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan 

berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang 

saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup 

tinggi antara yang satu dengan yang lainnya.
3
 Ekonomi Islam merupakan 

suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan 

memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran Islam, perilaku 

                                                           
3
 Abdul Halim, Hak-hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), 14. 
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manusia yang didasarkan pada ajaran Islam akan menjadi dasar 

pembentukan suatu perekonomian Islam.
4
  

Kegiatan ekonomi dalam Islam memliliki aturan-aturan yang harus di 

taati oleh para pelaku, baik para penyedia jasa maupun para pasien agar 

tercipta keselarasan antara hukum dan kegiatan dalam masyarakat. 

Kegiatan penyedia jasa dalam Islam dikenal dengen istilah ijarah yang 

berasal dari kata ajara-ya‟juru yang berarti upah yang kita berikan dalam 

suatu pekerjaan, sedangkan ijarah secara terminologi adalah transaksi atas 

suatu manfaat yang mudah yang berupa barang tertentu atau yang 

dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi 

atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui.
5
 Menurut 

Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Ijarah merupakan akad pemindahan hak 

guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu mulai 

pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

barang itu sendiri.
6
 Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Ijarah merupakan akad pemindahan jasa dalam waktu tertentu 

dengan menyertakan upah sebagai biaya ganti atas tindakan yang telah 

diketahui. 

Seperti pemasangan behel (kawat gigi) yang ada di Klinik Amelys Jl. 

Ahmad yani 118 ponorogo. Behel tersebut akan dipasang kepada orang-

                                                           
4
 Agung Eko Purwana, Hukum Ekonomi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo  PREES, 2001), 

21. 
5

 Miftakhul Khairi, Ensiklopedi Fiqh  Muamalah  dalam Pandangan 4 Madzhab, 

(Yogyakarta: Maktabar Al-hafif, 2014), 311. 
6
 Abdul Ghafur, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Citra  

Media, 2006), 51. 
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orang yang menginginkan bentuk atau posisi gigi agar telihat menarik. 

Pekerjaan tersebut dilakukan oleh dokter yang ahli di bidang ini. Di klinik 

tersebut pemasangan behel dikenakan biaya Rp. 2.000.000, harga tersebut 

belum termasuk biaya tambahan lain seperti, bantalan kawat ataupaun 

sarana penunjang lainnya. Para pasien juga dikenakan biaya Rp. 100.000 

untuk tiap kali periksa setiap satu bulan sekali. Sebelum behel dipasang 

dokter juga memeriksa gigi para calon pasiennya, pasien yang memiliki 

posisi gigi gisul atau ditemukan gigi tumbuh ganda akan mendapat 

tindakan tertentu agar begel dapat terpasang misalnya dengan mencabut 

gigi yang gisul tersebut.
7
  

Kehadiran jasa klinik pemasangan behel mendapat respon yang 

beragam dari umat Islam, ada yang berpendapat bahwa keberadaan klinik 

tersebut diperbolehkan dan ada pula yang melarang. Seperti Bapak Muhsin 

yang juga merupakan salah satu tokoh Nahdlatu Ulama (NU) di Ponorogo, 

beliau berpendapat bahwa keberadaan klnik pemasangan behel sangat 

membantu bagi masyarakat, karena dengan adanya klinik tersebut 

masyarkat bisa lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan tanpa kuatir 

ada orang yang mengejek atas sebab bentuk gigi yang tidak sempurna atau 

tidak teratur seperti pada umumnya. Beliau menambahkan, merubah 

bentuk dalam pemasangan behel itu diperdolehkan, karena perubahan yang 

                                                           

              
7
Agus Sucipto,  Wawancara, Ponorogo, 26 februari 2016 
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tidak merubah bentuk secara total, perubahan bentuk secara total 

dicontohkan pada Oprasi plastik.
8
 

Menurut Bapak Nuril Huda selaku Aktifis LBM NU mengatakan, 

bahwa keberadaan klinik pemasangan behel dianggap haram, karena 

hukum asalnya adalah merubah ciptaan Allah. Beliau menambahkan para 

pasien yang kebanyakan wanita yang masih lajang membuktikan bahwa 

keberadaan klinik pemasangan behel hanya sebagai sarana mempercantik 

diri atau untuk merubah penampilan agar terlihat anggun dan menawan.
9
 

Keberadaan seorang Ulama sangat berpengaruh ketika permasalahan 

ini masuk dalam kehidupan masyarakat, baik dari kalangan atas sampai 

kalangan bawah semua memetuhi fatwa yang dikeluarkan oleh seorang 

tokok ulama yang ada di wilayah tersebut, karena Ulama adalah tokoh 

agama yang menjadi panutan masyarakat, dalam setiap pendapatnya 

mengenai permasalahan dalam agama Islam menjadi hukum yang bisa 

membantu masyarakat saat menjalani kehidupan agar setiap kegiatan tidak 

bertentangan dengan hukum syarsiat islam.  

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, 

maka penulis tertarik untuk mencoba membahas permasalahan tersebut 

dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama NU Ponorogo 

Terhadap Hukum Dan Jasa Pemasangan Behel”  

                                                           
8
 Muhsin, Wawancara , Ponorogo, 5 mei 2016. 

9
 Nuril Huda, Wawancara, Ponorogo, 27 mei 2016. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap hukum  

penggunaan behel? 

2. Bagaimana Pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap hukum dan jasa 

pemasangan behel? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama NU Ponorogo terhadap hukum  

penggunaan behel. 

2. Untuk mengetahui pendapat Ulama NU Ponorogo terhadap hukun dan 

jasa pemasangan behel. 

D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat  teoritis 

      Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum, yaitu memperluas serta memperbanyak khazanah 

ilmu tentang bagaimana Pandangan Ulama NU Ponorogo  Terhadap 

hokum dan jasa pemasangan behel. 
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2. Manfaat praktis 

     Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan ilmu 

pengetahuan kepada masyarakat tentang status hukum Islam mengenai 

pemasangan behel dan dapat memberi sumbangan pikiran kepada 

semua pihak yang terkait dan yang membutuhkannya serta khususnya 

kepada penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

reasech), yaitu mencari secara langsung dengan melihat dari objek 

yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subjek(pelaku) penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

lapangan dengan menggunakan pendekatan kualiatif yaitu prosedur 

penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu 

tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dimana tempat, kadaan dan 

waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi factor penting yang 

harus diperhatikan.
10

   

                                                           
10

 Lexi J. moleong, metodologo Penelitian Kualitatif, (Bandunng: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 26. 
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Melalui pendekatan ini penulis melakukan penelitian terhadap 

prakter pemasangan behel secara alamiah sebagai sumber data 

langsung di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik dalam 

bentuk kata-kata maupun penggambaran kondisi yang menjadi fokus 

dalam penelitian dan menggambarkan secara jelas sebagai landasan 

dalam penelitian.  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di 

Kabupaten Ponorogo karena di sana merupakan salah satu tempat yang 

banyak ditemukan penyedia jasa pemasangan behel yang memasang 

harga sangat terjangkau oleh semua kalangan, ditambah lagi para 

pemakai behel baik laki-laki maupun perempuan yang mayoritas masih 

muda dan belum menikah. 

4. Data  Penelitian 

Data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini 

adalah data mengenai praktik pemasangan behel. Adapun data yang 

dibutuhkan tersebut digunakan penulis untuk memecahkan masalah 

yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Maka 

dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan; 

a. Data tentang pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap hukum 

penggunaan behel. 
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b. Data tentang pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap hukum dan 

jasa pemasangan. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan 

skripsi adalah sebagai berikut: 

 Para Ulama NU Ponorogo yang bekedudukan sebagai ahli 

Syuriah dan ahli Kitab. 

 Dokter Spesialis Ortodontic (Ort) 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian 

teknik wawancara. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara bertanya lengsung, dengan menggunakan 

bahasa lisan.
11

 Dalam teknik ini, penulis akan bertanya langsung 

kepada para Ulama yang dianggap mampu menguraikan permasalahan 

dengan hukum dan jasa pemasanngan behel yang ada di Kabupaten 

Ponorogo. 

7. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

                                                           
11

 Arikunto Suharsisi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik(Jakarta: PT. Renika 

Cipta, 2006), 227.  
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keselarasan antara satu dangan yang lainnya, relevansi dan 

keseragaman satuan atau kelompok kata. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data relevan 

dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan 

masalah. 

c. Penemuan Hasil Riset, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data dengna menggunakan kaidah-kaidah, 

teori dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akir yang jelas 

dan objektif.
12

 

8. Metode Analisis Data 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode induktif, yaitu proses berfikir yang diawali dengan 

mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus (dari hasil 

riset) untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum berupa 

generalisasi.
13

 

 

 

                                                           
12

 Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi, Metodologi Penelitian Survey(Jakarta: LP3IES, 

1981), 191. 
13

 Sutrisno Hadi, Metodologi Reaseach 1, (Yogyakakta: Yayasan Penerbitan Fakultas 

Psikologi UGM, 1987), 41. 
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9. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang 

diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan 

(reabilitas).
14

 Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diketahui 

dengan mengadakan pengecekan terhadap data dengan menggunakan 

teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekuanan 

pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci, serta secara berkesinambungan 

terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan 

praktik pemasangan behel, baik dalam penggunaan dan jasa 

pemasangan, Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada satu 

titik. Sehingga pada pemeriksaan tahap awal nampak salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah dapat dipahami dengan jelas. 

F. Sistematika Pembahasan. 

Sistematika yang dimaksud adalah urutan persoalan yang diterangkan 

dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara 

keseluruhan dari bagian awal hingga bagian akir guna menghindari 

permasalahan yang tidak terarah. Untuk mempermudah penyusunan 

skripsi maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 

lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Adapun 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
14

 Sutrisno Hadi, Metodologi ResearchJilid 1(Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42. 
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BAB I    : PENDAHULUAN 

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara 

umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : HUKUM DAN JASA PEMASANGAN BEHEL DALAM 

FIQIH 

Dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka, hukum 

merubah bentuk tubuh menurut islam, hukum penggunaan 

behel dalam Islam, konsep ijaroh dalam Islam. 

BAB III : PANDANGAN ULAMA NU PONOROGO TENTANG 

HUKUM DAN JASA PEMASANGAN BEHEL 

Dalam bab ini membahas sekilas tentang latar belakang 

objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang 

penggunaan behel, gambaran tentang pandangan ulama 

terhadap hukum dan jasa pemasangan behel.  

BAB IV :    ANALISIS PANDANGAN ULAMA TERHADAP 

HUKUM DAN JASA PEMASANGAN BEHEL. 

Bab ini membahas tentang Analisis Pandangan Ulama NU 

Ponorogo Terhadap Penggunaan Behel dan Analisa 
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Pandanagan Ulama NU Ponorogo Terhadap hukum dan Jasa 

Pemasangan behel. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi 

yang merupakan kesimpulan serta jawaban dari rumusan 

masalah, saran kritik yang dilengkapi solusi untuk para 

pemakai jasa pemasangan behel.  
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BAB II 

HUKUM DAN JASA PEMASANGAN BEHEL DALAM FIQIH 

A. Kajian Pustaka  

Permasalahan dalam jasa peamasangan behel masih terbilang baru, 

bahkan belum ada karya ilmiah yang membahas secara terperinci mengenai 

permasalahan ini. Disini penulis hanya menyinggung dari beberapa karya 

tulis yang ada antara lain:  

Karya tulis saudari Siti Khazina yang berjudul “Transplantasi Cornea 

Mata Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa 

prosedur transplantasi cornea mata dalam hukum Islam adalah diperbolehkan, 

karena prosedur transplantasi cornea mata itu dilakukan dengan persetujuan 

ahli waris atau keluarga terdekat dan harus ada pesan tertulis dari orang yang 

akan meninggal atau mengucapkan sesuatu pesan yang disaksikan oleh dua 

orang yang adil. Akad dalam transplantasi cornea mata menurut hukum Islam 

diperbolehkan karena sudah sesuai prosedur yaitu dilakukan dengan wasiat 

tanpa adanya unsur uang ataupun  perhitungan dan kebutuhan yang benar-

benar mendesak dan penting. Kode etik kedokteran adalah dibolehkan dalam 

hukum Islam, karena tata cara pengobatan dalam Islam yaitu larangan berobat 

dengan sesuatu yang dilarang syara‟, hubungan dokter dengan pasien, 

kewajiban pasien dan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien apabila 

terjadi kesalahan dalam pelaksanan pengobatan maka dokterlah yang 
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bertanggug jawab atas pasien tersebut dan pasien wajib menuntut dokter yang 

setelah melakukan kesalahan dalam pengobatan.
15

 

Karya tulis saudara Imam Syafi‟i yang berjudul ”Studi Komparatif 

Madhhab Shafi‟i dan Madhhab Maliki Jual Beli Cacing Untuk Obat”. Dalam 

skripsi ini menjelaskan bahwa dari segi jual beli cacing untuk obat mazhab 

syafi‟i berpendapat secaraprinsip haram hukumnya, karena cacing merupakan 

binatang yang hina, kotor dan menjijikkan. Namun dalam kadaan darurat 

pemanfaatan cacing untuk obat diperbolehkan dengan syarat tidak boleh 

mengambil harga dari cacing tersebut. Sedangkan menurut mazhab Maliki 

justru membolehkan cacing untuk obat dijadikan objek jual beli karena ada 

banyak manfaat. Alasannya bukan sekedar ditinjau dari wujud nyata objeknya 

tapi parameternya menurut mazhab maliki adalah adanya manfaat yang bisa 

digunakan dari objek jual beli tersebut. Illat diperbolahkannya jual beli ini 

karena pemanfaatannya sesuai shar‟i. Sedangkan dari segi metode istnbat  

yang digunakan, mazhab Syafi‟i menggunakan metode Istinbat al-Qiyas 

dalam menentukan hukum jual beli cacing untuk obat, sementara mazhab 

Maliki mengistinbatkan dengan  metode al-istihsan.
16

 

Kemudian karya tulis Fatkur Rahman yang berjudul “Berobat Dengan 

Benda-benda Haram Menurut Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini 

menjelaskan bahwa berdasarkan nash hadith-hadith tentang berobat dengan 
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 Siti, “transplantasi Cornea Mata Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, STAIN, 
Ponorogo: 2006),  
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 Imam, “Studu Komparatif madhab Syafi‟i dan Madhab Maliki Tentang Jual Beli 

Cacing untuk Obat”, (Skripsi, STAIN Ponorogo: 2012). 
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benda-benda haram pada umumnya haram hukumnya. Peluang berobat 

dengan benda-benda haram dalam Qawa‟id al-Fiqh tetap terbuka dengan 

alasan dalam kadaan darurat, baik secara medis artinya tidak ada obat selain 

benda haram tersebut atau darurat karena alasan ekonomi dengan disertai 

syarat-syarat tertentu. Kontradiksi antara nash hadith dan Qawa‟id al-Fiqh ini 

hanya tampak pada lahiriyahnya yaitu pada kadaan darurat saja. Andaikan 

kadaan darurat tersebut hilang maka berobat dengan benda-benda haram 

hukumnya tetap haram.
17

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada skripsi di atas, sangat 

jelas bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dari segi objek dan 

subjek penelitian. Penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada 

pandangn para Ulama NU terkait dengan pemasangan behel. 

B. Merubah Hasil Ciptaan Tuhan dalam Tinjauan Islam 

Kemajuan akan berdampak positif jika disikapi sebagai pendukung 

peradaban dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Hanya saja manusia 

terkadang terlalu tumpul untuk menerjemahkan wacana tersebut, persaingan 

memamerkan sesuatu apapun tanpa disadari menjadi pemicu kuat terjadinya 

pelecehan karya cipta Tuhan. Permasalahan  Taghyi>r al-khalq Allah 

(merubah hasil ciptaan Allah) sangatlah  komplek terjadi pada manusia. 

Mereka selalu merubah apapun yang mereka inginkan guna mendapat 

kepuasan, sehingga yang mengemukan bukan lagi hal yang biasa, namun 

                                                           
17

 Fatkur, “Berobat Dengan Benda-benda Haram Menurut Perspektif Hukum 

Islam”,(Skripsi, STAIN Ponorogo: 2005), 



 

 

 

40 

 

telah sampai pada fase evolusi dan revolusi atas ciptaan Allah SWT. Fase ini 

mencapai tingkat termodern tak kala para teknolog mampu merekayasa 

genetika yang kita kenal dengan kloning. 

Taghyi>r adalah merealisasikan seuatu yanng belum ada sebelumnya. 

Atau bisa dikatakan suatu perpindahan dari sebuah keadaan menuju keadaan 

yang lain. Taghyi>r secara umum bisa dicontohkan dalam beberapa 

permasalahan, diantaranya: 

1. Pembuatan tato pada kulit, supaya terlihat artistik. 

2. Kloning, agar tercipta keturunan yang lebih baik. 

3. Operasi silicon guna mendukung penampilan agar kelihatan tampan atau 

cantik serta lebih seksi. 

4. Kastrasi binatang, untuk meningkatkan kesehatan dan pertubuhan daging. 

5. Bahkan  perbuatan mengkultuskan matahari, bulan, bintang, batu, patung, 

api dan lain-lain sebagai Tuhan dapat masuk dalam kategori taghyir li 

khalq Allah.
18

 

Berdasarkan firman Allah SWT:  
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 Qomaruzzaman, Paradikma Fiqh Masail Kontekstualisasi Hasil Bahtsul Masail, 

(Kediri: Tim Pembukuan Manhaji Tamatan MHM Lirboyo, 2003), 250. 
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Artinya:“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan 

apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan 

bertakwalah kepada Allah.”19
 

 

Dalam ayat ini Allah menekankan pentingnya ketaatan kepada segala 

aturan  yang  telah diajarkan Nabi. Pada mulanya ayat ini mengupas tentang 

otoritas Rasul dalam mengalokasikan  harta fa‟i  kepada yang berhak. Namun, 

substansi ayat ini dapat diperluas jangkauannya. Dalam arti, segala perintah 

dan larangan Rasul merupakan prioritas yanng harus dijunjung tinggi oleh 

umatnya sebagai bukti loyalitas. Tetapi hak itu tanpa melupakan 

pemberdayaan di tengan perkembangan zaman. Berlatar belakang dari acuan 

Maslakhah li al-„ibad(kepentingan umum umat) yang menjadi barometer 

syari‟at, Rasulullah dalam tatanan hukumnya selalu mengedepankan nilai 

positif dan menepis nilai negatif yang rentan  muncul.
20

 

Sebenarnya permasalahan Taghyi>r al-khalq Allah sudah terjadi semenjak 

beliau Nabi masih hidup. Banyak sekali hal-hal yang tergolong merubah 

ciptaan Allah yanng kemudian dilarang oleh Rasulullah. Dalam literatur 

hadits, banyak ditemukan beberapa praktek Taghyi>r yang secara tegas 

dilarang oleh Nabi.  

Larangan syari‟at dalam Taghyi>r al-khalq Allah secara umum tetap 

berpegang pada prinsip universal dalam syari‟at, yaitu mengantisipasi setia 
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 Al-Qur‟an, 59: 7. 
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kemadhratan serta memperhitungkan aspek kemaslahatan yang akan bisa 

diambil. 

 

 Dalam sebuah  hadits menjelaskan.  

َََذ  َ ْ  َ ْ  ِ  ُ يَ ْوَم اْلُكَاِب فَا َِْْ  ْبِ  طََرَفَة َأن َج ُ َ ْرَفَجَة ْبَ  َأْسَعَ  ُقِطَع أَنْ ُف الر

 ِِ ِ َفَأَمَرُ ال َ َ َلْي ََ َََذ أَنْ ًفا ِمْ  – صلى اه  لي وسلم–أَنْ ًفا ِمْ  َورٍِق َفأَنْ  فَا

 ٍ َ  َ. 

“Diriwayatkan dari „Abdurrahman bin Tharfah bahwasanya kakeknya 

yang bernama „Arjafah bin As‟ad radhiallahu „anhu terpotong hidungnya 

ketika perang Al-Kulab. Kemudian beliau membuat hidung buatan dari 

perak, ternyata hidungnya membusuk. Kemudian Nabi shallallahu alaihi 

wa sallam, menyuruhnya untuk memakai hidung buatan dari emas
” 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas radhiallahu „anhuma beliau berkata: 

 ِْْ َُة ِمْ  َغ َُة َواْلُمْستَ ْوِِ ِِ اِمَصُة َواْلُمتَ َِمَصُة َواْلَوا لُِعَِت اْلَواِصَلُة َواْلُمْستَ ْوِصَلُة َوال

 .َ ااٍ 

“Dilaknat: wanita yang menyambung rambut dan yang minta 

disambungkan rambutnya, wanita yang mencukur alis dan yang dicukur 
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alisnya dan wanita yang mentato dan yang minta ditato, jika tidak ada 

penyakit”21
 

 

Hadits ini menunjukkan bahwa hal-hal tersebut jika dilakukan karena 

adanya penyakit atau cacat, maka hukumnya diperbolehkan, seperti cacat 

anggota tubuh dan seseorang yang memiliki penyakit kulit di alisnya dan 

mengharuskan untuk mencukur alisnya agar bisa sembuh, maka tidak 

mengapa dia melakukannya. 

Sedangkan dalam kategori merubah ciptaan Allah dengan mentato, cap, 

memakai kosmetik(dengan efektivitas tertentu), mencukur atau 

menghilangkan bulu dan  rambut, menyambung rambut dan segala macam 

perubahan pada anggota tubuh termasuk operasi, hukum syariat menyebutkan 

secara variatif. Ada haram, makruh, sunnah bahkan wajib, dipengaruhi oleh 

beberapa ketentuan dan kerelatifan dalam setiap aspek.
22

 Aspek-aspek 

tersebut dapat dibedakan dalam beberapa bagian. Diantaranya: 

1. Jenis perubahan 

Jenis peubahan yang ada dalam fenomena ini terbagi menjadi dua bagian. 

Ada kalanya perubahan yang terjadi bersifat permanen, seperti operasi, 

pengebirian dan lain-lain. Dan adapula yang bersifat non permanen, 

seperti merias atau mempercantik wajah, memberi warna kuku,  

mencukur atau menghilangkan bulu rambut, menyambung rambut 

dengan memakai wig dan lain-lain. 
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 Moh. Zuhri, Terjemah Sunan At-Tirmidzi Jilid III (Semarang: CV Asy Syifa‟, 1992), 324. 
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2. Objek perubahan 

Perubahan di atas bisa dilakukan terhadap manusia atau binatang. Dan 

sasaran perubahan tersebut bisa dilakukan pada organ tubuh manapun. 

3. Alat dan bahan 

Alat dan bahan yang dipakai untuk mengusahakan perubahan yang 

diinginkan sangat berfariasi. Secara garis besar dapat dikategorikan 

menjadi beberapa macam. Peralatan yang dapat menimbulkan rasa 

sakitbagi pemakai atau bahkan tergolonng najis. Ada juga bahan yang 

hanya bisa mengusahakan perubahan secara perlahan, seperti sampo dan 

mayoritas jenis kosmetik. 

4. Ekses dari perubahan 

Dampak dari usaha merubah ciptaan Allah terkadang membawa akibat, 

terutama bagi pelaku. Dampak yang langsung dirasakan misalnya rasa 

sakt dalam ketegori yang menggunakan peralatan tertentu. Atau bahkan 

mungkin hal lain seperti kemandulan dalam kasus pengguguran janin dan 

masih banyak lagi kasus yang pada akirnya berdampak negatif bagi 

pelaku. 

5. Alasan perubahan 

Aspek yang satu ini lebih menitiktekankan motif yang melatar belakangi 

dilakukannya taghyir li khalq Allah. Dimana terkadang hanya demi 



 

 

 

40 

 

memenuhi kepuasan hidup, namun ada juga yang dilatar belakangi 

kebutuhan baik mendesak maupun kebutuhan jangka panjang. 

Kesenangan semu tang terlalu, terkadanng berakibat terabaikannya karya 

Sang Pencipta. Akan tetapi harus ada batasan yang konkrit agar tidak ada 

kesan menuruti hawa nafsu yang akan menyeret ke lembah kehancuran. 

Dari lima sudut pandang tersebut, formulasi hukum bisa ditentukan 

danga motif dan aspek yang melatar belakanginya. Mulai dari haram, mubah 

hingga sunah.tergatung intensitas sisi yang memberatkan dan meringankan 

dari dalil al-Nash, al-hadits, al-Sabab, „illat dan hikmah. Sehingga akan 

muncul pula istilah rukhshah (keringanan) dan ma‟fu (pengampunan) atau 

dlarurat (terpaksa). Akirnya yang terjadi dalam penetapan hukum kasus 

perkasus dari taghyir li khalq Allah juga relatif tergantung cara pandang 

mujtahid dalam menimbang sisi positif dan negatifnya.
23

 

C.   Hukum Penggunaan Behel dalam Islam 

Pemasangan kawat gigi sebenarnya diperuntukkan orang-orang yang 

bermasalah dengan penampilan giginya, atau dalam bahasa medis disebut 

sebagai memiliki persoalan ortodontik
24

 seperti posisi gigi yang tonggos
25

, 

tidak rata, jarang-jarang dan sebagainya yang diakibatkan berbagai faktor 

penyebab. Diantaranya faktor keturunan dari orang tua, seperti cameh atau 
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 Ibid., 258. 
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 Ilmu ortodontik adalah gabungan ilmu dan seni yang berhubungan dengan perkembangan, 

merawat gigi, rahang dan muka serta pengeruhnya terhadap kesehatan fisik dan mental. 

http://ilmucutpz.blogspot.co.id/2013/11/definisi-dan-ruang-lingkup-ortodonti.html 
25

 Tonggos adalah posisi gigi seri yang keluar atau menonjol ke depan. 

http://rsislamsurakarta.com/berita-6-gigi-tonggos-mengganggu-fungsi-tubuh-yang-lain.html 
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cakil, tonggos, gigi berjejal, gigi jarang dan sebagainya. Dari sekian banyak 

penyebab terbentuknya gigi mrongos, salah satu yang cukup dominan adalah 

faktor keturunan. Meski demikian, faktor ras juga sangat berpengaruh. Sebab 

manusia yang berasal dari rumpun Austronesia  seperti Indonesia memiliki 

faktor karakteristik rahang bawah maupun atas yang lebih maju. Berbeda 

dengan orang Eropa yang memiliki rahang atas dan bawah lurus. Faktor 

lingkungan dan kebiasaan buruk juga bisa mempengaruhi pertumbuhan 

perkembangan rahang atas maupun bawah. Misalnya, kebiasaan sejak kecil 

yang sering memasukkan atau menggigit benda dalam waktu lama. Kebiasaab 

buruk ini diduga dapat mempengaruhi susunan gigi dan bentuk rahang. Oleh 

karena itu khususnya bagi anak-anak, pemilihan dot (kempeng) sebaiknya 

disesuaikan dengan bentuk rahang dan juga memenuhi standar kesehatan 

perkembangan dan pertumbuhan rongga mulut dan gigi. Kelainan gigi 

sumbing juga termasuk kelainan ortodontik apalagi pada daerah sumbing itu 

ditumbuhi gigi. Faktor penyebab lainnya adalah  penyakit kronis, misal 

amandel, pilek-pilek, bernafas melalui mulut dan sebagainya.  

Tujuan pemasangan alat cekat atau kawat gigi, menurut pakar ortodontik 

Drg. Tri Handani,Sp.Ort, kepala departemen klinik Lembaga Kedokteran 

Gigi TNI-AL RE Martadinata Jakarta, dan sebagaimana yang dikemukakan 

para dokter gigi yang menangani masalah ortodontik tidak terlepas dari 

nuansa keharmonisan wajah yang melibatkan gigi religi, tulang muka, serta 

jaringan lunak wajah. Tapi, estetika itu hanya salah satu tujuan ortodontik ini. 

Adapun tujuan lain adalah mengembalikan fungsi pengunyahan menjadi 



 

 

 

40 

 

normal kembali. Upaya yang dilakukan antara lain dengan merapikan 

susunan gigi serta mengembalikan gigi religi pada fungsinya secara optimal.
26

 

Hal ini sebenarnya merupakan pekerjaan dokter spesialis art
27

, science
28

, seni 

dan pengetahuan medis. 

Secara umum alat untuk merapikan gigi ada dua macam, yaitu alat yang 

lepasan (removeable appliances) dan alat cekat (fixed appliances). Dibanding 

alat cekat, alat lepasan lebih mudah dibersihkan sehingga gigi tetap terjaga 

kebersihannya. Tetapi alat yang terbuat dari aklirik ringan ini memiliki 

keterbatasan kemampuan untuk menangani kasus-kasus sulit. Alat ini terbatas 

untuk menggerakkan gigi untuk jarak jauh. Akibatnya untuk pasien dewasa 

akan kurang efektif jika menggunakan alat lepasan ini. 

Berbeda debngan alat lepasan, alat cekat memiliki jangkauan perawatan 

lebih tinggi sehingga mampu digunakan untuk kasus-kasus sulit. Alat ini 

terdiri dari kawat, baracket (penopang kawat yang ditempelkan pada gigi 

terbuat dari logam, keramik, atau plastik) dan cincin karet yang berwarna-

warni. Kawat ini sendiri terbuat dari logam titanium ringan, tak berkarat dan 

memiliki kelentingan, ukuran serta bentuk yang bermacam-macam sesuai 

kebutuhan. Karena menempel pada gigi maka cara membersihkan alat cekat 

ini menjadi tidak bebas. Karena itulah biasanya disediakan sikat gigi khusus 

bagi para pemakai alat cekat ini. Selain itu, sebelum memakai alat cekat, 
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 Setiawan Budi, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontenporer ,( Jakarta: GEMA 

INSANI, 2003), 247. 
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Art adalah suatu kreatifitas pribadi yang kuat dan disertai keterampilan. 

https://jhonysukarnoputra45.wordpress.com/2014/07/24/semi-dan-ilmu-art-science-philosophy/ 
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 Science adalah sekimpulan pengetahuan yang telah disistemasi, dikumpulkan dan diterima 

menurut pengertian kebenaran umum, mengenai keadaan suatu subjek dan objek tertentu. Ibid., 
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pasien juga dilatih bagaimana cara menyikat dan mengontrol gigi agar tetap 

bersih. Alat ini tidak dianjurkan bagi anak-anak yang belum bisa merawat 

giginya sendiri, seperti cara menggosok gigi. Hanya saja untuk orang dewasa 

pemasangan alat ini sangat bergantung pada kondisi jaringan pendukung gigi, 

seperti gusi, tulang yang mengikat serta ada tidaknya penyakit yang 

melemahkan tubuh seperti Diaetes, TBC dan lain-lain.  

Melihat berbagai faktor penyebab kelainan dan penanganan ortodontik 

karena alasan medis tersebut diperbolehkan dalam Islam, baik sebagai pasien 

maupun dokter yang menanganinya, bahkan dianjurkan dan dapat bernilai 

ibadah. Sebab Islam menganjurkan untuk berobat bila terjadi kelainan dan 

ketidakharmonisan pada fisik dan psikis. Belakangan ini ada kecenderungan 

dan fenomena penggunaan kawat gigi menjadi semacam trend asesoris yang 

merata, khususnya yang lebih banyak kaum perempuan, mulai dari siswa SD, 

sampai kalangan ibu-ibu yang suka menggunakan kawat gigi dengan cincin 

berwarna-warni yang tak jarang hanya ingin ikut-ikutan, sekedar ingin 

bergaya dan tampil trendi atau biar kelihatan berkelas dan keren, meskipun 

sebenarnya tidak perlu memakainya dengan kondisi gigi yang normal. 

Pemasangan kawat gigi pada pasien yang tidak membutuhkan perawatan 

itu sebenarnya merupakan perbuatan yang sia-sia, tidak perlu, termasuk 

mubazir dan praktek bantu-membantu dalam kemaksiatan serta perbuatan 

dosa. Sebab biasanya, rata-rata lama perawatan ortodontik berkisar dua tahun 

atau bergantung tingkat keparahannya dengan biaya yang tidak sedikit. Untuk 

memiliki alat cekat seseorang membutuhkan biaya minimal 5 juta hingga 12 
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juta di luar tarif kontrol yang wajib dilakukan setiap tiga minggu sekali untuk 

menngecek keadaan alat. Hal ini  merupakan tindakan gaya dan mental yang 

tidak terpuji  dalam Islam karena kawat tersebut tidak akan membawa 

pengaruh apa-apa pada pertumbuhan gigi selanjutnya, tetapi justru 

membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak perlu dan cenderung 

berlebih-lebihan (israf) dan bermewah-mewahan yanng dibenci dan dikutuk 

Allah SWT. Akan lebih baik bila kelebihan rezeki tersebut digunakan untuk 

beramal shaleh yang akan mempercantik kepribadian diri secara hakiki, 

disamping akan membawa kebahagiaan dan keberkahan dunia dan akhirat.
29

 

Dalam pembahasan  ini belum ada bahkan belum penah ada penjelasan 

terperinci mengenai bagaimanakah hukum pemasangan behel itu sendiri 

namun penulis menyamakan hal ini dengan hukum merenggangkan gigi, 

mencabut gigi atau hukum merubah ciptaan Allah SWT. 

Telah diketahui bahwa melaksanakan syukur dan meninggalkan kufur 

itu, tidak akan bisa sempurna, kecuali dengan mengetahui sesuatu yang 

dicintai oleh Allah dan sesuatu yang dibenci oleh Allah. karena arti syukur 

adalah melaksanakan nikmat-nikmat Allah ta‟ala pada sesuatu yang 

dicintainya. Dan arti kufur adalah kebalikan dari yang demikian. Itu 

adakalanya, dengan  meninggalkan nikmat-nikmat, atau dengan 

menggunakan nikmat itu kepada sesuatu yang tidak disenangiNYA.
30
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Memang benar ada hadits yang melarang  meluruskan gigi, bahkan 

mengutuk orang yang meluruskannya. Tetapi harus dicari apa yang melatar 

belakangi Nabi SAW melarangnya. Ada yang menyatakan perbuatan tersebut 

mengubah ciptaan Allah. Tetapi sementara ulama tidak menilai upaya 

tersebut sebagai merubah ciptaan Allah, karena banyak hal lain yang 

diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh agama. Ada juga yang memahami 

latar belakang pelarangan Nabi SAW itu adalah karena bahaya yang 

ditimbulkan  pada masa lampau dalam upaya meratakan ataupun meluruskan 

gigi, yakni kedokteran belum mengalami kemajuan seperti sekarang. Karena 

itu, jika upaya meluruskan dan meratakan, yang pada dasarnya memperindah 

yang buruk, maka ini dapat dibenarkan.
31

  

Kemudian mengenai perempuan yang merenggangkan gigi dengen tujuan 

kecantikan biasanya khusus pada gigi-gigi seri dan gigi-gigi taring. Model 

seperti ini merupakan sesuatu yang bagus dimiliki perempuan sehingga 

sebagian dari mereka yang memilih gigi yang berdempetan sengaja 

menjarangkannya. Terkadang wanita  yang mulai tua melakukannya untuk 

menunjukkan  dirinya masih muda, sebab wanita yang masih muda umumnya 

masih jarang giginya dan ini tidak ditemukan pada wanita separuh baya. 

Adapun menajamkan gigi disebut „wasyr‟. Perkara ini akan disitir lagi di akir 

bab “Orang yang Menyambung Rambut” dimana disebutkan larangannya 
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karena termasuk merubah bentuk ciptaan yang asli.
32

 Keterangan lain 

menegaskan bahwa mencabut kelebihan gigi karena ia merusak bentuk gigi 

dan menggannggu orang yang memilikinya itu boleh dilakukan dan boleh 

memperkuat gigi-gigi dengan bingkai penguat gigi dan lain sebagainya. Akan 

tetapi tidak boleh menambah ruang sela-sela di antara gigi itu atau 

mengikirnya. Ini semua dilarang(haram).
33

  

Kemudian yang disebut al-falaj adalah meletakkan sesuatu di sela-sela 

gigi supaya tampak agak sedikit jarang. Di antara perempuan memang ada 

yang oleh Allah diciptakan demikian, tetapi ada juga yang tidak seperti itu, 

kemudian dia meletakkan sesuatu di sela-sela gigi yang berhimpitan itu 

supaya giginya menjadi jarang.perbuatan ini dianggap mengelabui orang lain 

dan berlebih-lebihan dalam berhias yang sama sekali bertentangan dengan 

jiwa Islam yang sebenarnya.
34

 

 Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan bahwa hukum opersi 

kecantikan seperti yang terkenal sekarang karena perputaran kebudayaan 

badan dan syahwat, yakni kebudayaan barat matrealisme, sehingga banyak 

sekali perempuan dan laki-laki yang mengorbankan uangnya untuk mengubah 

bentuk hidung, payudara atau yang lainnya. Semua itu termasuk yang 

dilaknat Allah dan Rasul-Nya karena didalamnya terkandung penyiksaan dan 

perubahan bentuk ciptaan Allah tanpa ada suatu sebab yang mengharuskan 
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untuk berbuat demikian, melainkan hanya untuk pemborosan dalam hal-hal 

yang bersifat penampilan dan lebih mangutamakan pada corak, bukan inti, 

lebih mementingkan jasmani daripada rohani. 

Adapun kalau ternyata orang tersebut mempunyai cacat yang kiranya 

akan menjijikkan pandangan, maka saat itu tidak berdosa orang untuk berobat 

selama untuk tujuan demi menghilangkan penyakit yang bersarang di 

tubuhnya. Allah tidak menjadikan agama buat kita ini dengan penuh 

kesukaran.
35

  

Mengenai landasan ataupun dasar yang dijadikan sebagi pemberi hukum 

dalam permasalahan penggunaan behel. Terdapat dua hukum dalam 

permasalahn penggunaan behel yaitu haram dan mubah(sunah). 

Penjelasannya sebagai berikut: 

1. Haram 

Penggunaan behel atau kawat gigi hukumnya haram, karena tendapat 

unsur merubah ciptaan Allah yang mana perbuatan tersebut dilaknnat 

oleh-NYA. Berdasar QS.An-nisa‟ : 119 

ُمَرن ُهْم فَ َليُ َغيِ ُرن َخْلَق  َنْ َعاِم َوََ ُمَرن ُهْم فَ َليَُ ِتُك  آَ اَن اَْ ِ يَ  ُهْم َوََ َُم ُِضل ُهْم َوََ َوََ

ِ فَ َقْ  َخِسَر ُخْسرَانًا ُمِ يًا  اللِ َوَمْ  يَ تِخِذ الشْيطَاَن َولِيا ِمْ  ُ وِن الل
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Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 

mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-

benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka, lalu benar-benar 

mereka mengubah ciptaan Allah. Barangsiapa yang menjadikan syaitan 

menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita 

kerugian yang nyata” 36
 

Dan dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim  

َاِت َواْلُموَتِشَماِت َواْلُمتَ َِمَصاِت َواْلُمتَ َفِلَجاِت لِْلُحْسِ  اْلُمَغيِ رَاِت  ِِ ُ اْلَوا  لع  الل

 َخْلَق اهِ 

Artinya: “Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan yang 

minta dibuatkan tato, yang mencukur alis dan yang merenggangkan gigi 

untuk kecantikan, yang mereka itu mengubah-ubah ciptaan Allah”37
. 

Dari dua dalil di atas kita memahami bahwa hukum asal mengubah apa 

yang Allah subhanahu wa ta‟ala ciptakan untuk kita adalah haram, 

apalagi jika tujuannya adalah untuk mempercantik diri. Sebagaimana 

hukum merubah gigi, maka hukum merubah ciptaan Allah yang lain juga 

diharamkan seperti: melakukan operasi plastik untuk memancungkan 

hidung, merubah bentuk kelopak mata, membesarkan anggota badan 

tertentu atau mengecilkannya. 
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2. Mubah(sunah) 

Adapun jika seseorang memakai kawat gigi karena adanya cacat pada 

gigi, seperti: giginya gingsul, sususan giginya sangat kontras antara 

tinggi dan rendahnya sehingga sangat susah untuk makan, sebagian 

giginya sangat maju ke depan atau sangat mundur ke belakang sehingga 

susah dan sakit untuk menutup mulut, dll, maka ini dikategorikan sebagai 

cacat, yang dia boleh memasang kawat gigi untuk merapikannya. Adapun 

dalil yang membolehkannya jika ada penyakit atau cacat adalah hadits 

riwayat Bukhari:. 

ِ صلى اه  لي وسلم قال ريرة رضى اه      ال َما اَنْ َزَل اهُ :    اب  
ُ ِ َفااً  . َ اًا ِا  اَنْ َزَل َل  

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “kalau Allah 
menurunkan suatu penyakit, maka Allah juga menurunkan obatnya”. 38

 

At-Tirmizdi meriwayatkan 

ُ يَ ْوَم اْلُكَاِب  َِْْ  ْبِ  طََرَفَة َأن َج ُ َ ْرَفَجَة ْبَ  َأْسَعَ  ُقِطَع أَنْ ُف َ ْ  َ ْ ِ  الر
 ِِ ِ َفَأَمَرُ ال َ َ َلْي ََ َََذ أَنْ ًفا ِمْ  َورٍِق َفأَنْ  َََذ أَنْ ًفا - صلى اه  لي وسلم-فَا فَا

 ٍ َ . ِمْ  َ 

“Dari „Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya Arfajah bin As‟ad, 
hidungnya terpotong saat perang Al Kilab. Lalu ia membuat hidung 

palsu dari perak, tetapi justru hidungnya menjadi busuk. Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam lalu memerintahkan kepadanya (untuk 
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membuat hidung dari emas), hingga ia pun membuat hidung dari emas.” 
(H.R.Abu Dawud)

39
. 

D.   Konsep Ijaroh Dalam Islam 

Dalam prakeknya kegiatan yang dilakukan antara pasien dan para 

penyedia jasa tak lepas dari kegiatan ekonomi. Dalam Islam kegiatan seperti 

ini dikenal dengan istilah Ijaroh.  Menurut etimologi, Ijarah adalah  بْيع المْنفعة  

(menjual manfaat). Menurut kaidah sharraf kata Ijarah diderivasi dari bentuk 

fi‟il “ajara – ya‟juru – ajran ”, yang berarti upah, sewa, imbalan atau ganti. 

Secara terminologi, pengertian ijarah ialah akad atas beberapa manfaat atas 

penggantian. Adapun pengertian ijarah yang dikemukakan oleh para ulama‟ 

madzhab fiqih adalah sebagai berikut:  

1.      Menurut ulama Hanafiyah: 

اَِفَع ِبِعَو ِ 
َ
 َ ْقُ  َ لَى اا

“akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti.” 

 

2.     Menurut ulama Syafi‟iyah: 

َفَعٍة َمْقُصوَ ٍة َمْعُلوَمٍة ُمَ اَاٍة قَابَِلٍة لِْلَ ْذِل َواِ بَاَاِة بَ ُعوٍ  َمْعُلومٍ   َ ْقُ  َ َلى َم ْ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 
mubahdanboleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.” 

 

3.      Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah: 

                                                           
39

 Moh. Zuhri, Terjemah Sunan At-Tirmidzi Jilid III (Semarang: CV Asy Syifa‟, 1992), 
324. 



 

 

 

40 

 

افع  ىا م ااة مّ ًة معلومًة بعو                          مليك م

       “Pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan 
suatu pengganti.”40

 

 

Ijarah secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa 

dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat 

atau jasa dari suatu benda disebut  ijarah  al-„ain atau sewa menyewa.  

Dasar hukum  ijarah atau  yang menjadi rujukan adalah  al- Qur‟an, as-

Sunah dan al- Ijma‟. Dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur‟an ada 

beberapa ayat, antara lain adalah:  

Firman Allah dalam QS.  At-Thalaq:  6 

    

   

 “Jika mereka menyusui (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah 

mereka upahnya”. 41
 

 

 surat Al-Qashash : 26-27 

                            
   .......... 
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 “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya ayahku, ambilah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita),karena sesungguhnya orang yang 

paling baik kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 

lagi dipercaya”. Berkatalah dia” (Syu‟aib), “sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar 

bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan 

sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari diri kamu.” 
42

 

 

Surat Al-Baqarah: 233 

                         

“dan jika kamu i ngin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu  apalagi kamu memberikan pembayaran menurut yang  patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa 

yang kamu kerjakan”.43
 

 

Adapun dasar hukum dari Hadits Nabi SAW diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

هما قا ل  ي ص : َوَ ْ  ا ب    ا س رضي اه   َو اَ ْ َطي . م. ا ْاَتَجَم ال

ََْ يُ ْعِطِ , اَاجا َم َاْجَر هُ  روا ا ْ  وال خاى . َو َلْو َكَ  ُسْحًتا   

 “ Bahwa Nabi SAW berbekam  (hijamah/canduk) dan memberikan 

kepada tukang bekam  itu upahnya”(HR. Bukhari muslim).
44
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هما قال  قال رسول اه صلى اه  لي وسلم  اَْ طُوا : و   اب   مر رضي اه  
 ُ ََِف َ َرَق روا اب  ماج. اَ ُجَرُة قَ ْ َل اَْن   

“Dari Ibnu Umar, ra., ia berkata: “bersabda Rasulullah SAW : 
“Berikanlah  upah orang yang bekerja itu sebelum kering keringatnya”. 
(HR. Imam Ibnu Majah).

45
   

 

Adapun dasar hukum dari ijma‟ adalah  semua sepakat bahwa tidak ada 

seorang  ulamapun  yang membantah kesepakatan ini sekalipun ada 

beberapa orang yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.
46

  

Mengenai hukum dan syarat ijarah, menurut ulama madzhab hanafi 

rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurur jumhur 

ulama rukun ijarah ada empat yaitu : 

1. Orang yang berakal. 

2. Imbalan 

3. Manfaat 

4. Sighab(ijab dan qabul) 

Menurut madzhab hanafi, rukun yang di kemukakan oleh jumhur ulama 

diatas bukan rukun tapi syarat.
47

 

Untuk sahnya suatu akad  ijarah perlu adanya syarat-syarat sebagai 

berikut 

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah baligh dan berakal. 
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2. Kedua belah pihak yang melaksanakan akad harus dengan kerelaan dan 

saling ridha. Apabila salah satunya terpaksa melakukan akad, maka 

akadnya tidak sah.
48

 

3. Manfaat dari objek ijarah harus diketahui secara jelas. 

4. Ujrah, disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak. 

5. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. 

Kemudian mengenai bentuk-bentuk ijarah dilihat dari segi objeknya 

dibagi menjadi dua macam, yaitu:  

1.      Ijarah „ala al-manafi‟, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, 

seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, 

baju untuk dipakai, dll. 

2.      Ijarah „ala al-„amaal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau 

pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad 

ijarah ini terkai erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu 

pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir). 

Al- ijarah seperti ini, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis 

psekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan 

tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti 

menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu 

seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang 

banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk 

al-ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh. 
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Tujuan disyariatkan Ijarah adalah untuk memberi keringanan kepada 

umat dal pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat 

bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. 

Dengan danya Ijarah keduanya saling mendapat keuntungan. Seseorang 

tidak mempunyai mobil tapi memerlukannya, dipihak lain ada yang 

mempunyai mobil dan memerlukan uang, dengan transaksi Ijarah kedua 

belah pihak dapat memperoleh manfaat. 

Kemudian mengenai berakirnya akad Ijarah, para ulama berbeda 

pendapat dalam masah ini, diantanya sebagai berikut: 

1. Menurut imam Malik dan Ahmad. Transaksi Ijarah harus dihadiri dan 

diketahui kedua belah pihak. Masing-masing tidak bisa membatalkan 

secara sepihak, kecuali ada alasan tertentu, seperti terjadi cacat pada 

objek Ijarah tersebut.pembatalan akad Ijarah disini bertujuan agar 

masing-masing pihak terhindar dari sifat-sifat munafik, karena telah 

membatalkan kesepakatan yang telah disepakati. 

2. Menurut Abu Hanifah. Boleh saja membatalkan akad Ijarah dengan 

alasan tertentu, sebab transaksi tersebut dilakukan atas dasar syarat-syarat 

yang dapat menghindari dari segala kemungkinan yang tidak diinginkan. 

Abu Hanifah juga mengatakan akad akan dianggap batal dengan 

meninggalnya salah seorang dari kedua orang yang berakad.
49

  

3. Ulama Hanafi berpendapat bahwa akad Ijarah itu bersifat mengikat 

kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila 
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terdapat uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secar 

hukum seperti gila.
50

 

4. Menurut sebagian Ulama, transaksi Ijarah hanya boleh dibatalkan oleh 

pihak penyewa, karena dialah yang memulai semua. 

5. Habisnya waktu perjanjian atau jatuh tempo. 
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BAB III 

PANDANGAN ULAMA NU PONOROGO TERHADAP 

HUKUM DAN JASA PEMASANGAN BEHEL 

A. Pandangan ulama NU Ponorogo terhadap Hukum Penggunaan Behel 

Ulama adalah sosok  yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat 

baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, keberadaan 

seorang ulama diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan 

agama dari segi manapun, fatwa-fatwanya pun sangat berpengaruh dalam 

upaya penyeleseian hukum. Berikut pandangan Ulama NU Ponorogo 

terhadap penggunaan behel. 

1. KH. Drs. M. Muhsin, M.Ag 

Penggunaan behel sangat membantu bagi masyarakat dan boleh untuk 

dilakukan, karena dengan adanya alat ini seseorang bisa lebih percaya 

diri dalam melakukan kegiatan tanpa kuatir ada orang yang mengejel atas 

sebab bentuk gigi yang tidak sempurna atau tidak teratur seperti pada 

umumnya. Beliau menambahkan, merubah bentuk dalam pemasangan 

behel itu diperdolehkan, karena perubahan yang tidak merubah bentuk 

secara total, perubahan bentuk secara total dicontohkan pada Oprasi 

plastik.
51
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2. K. Drs. Bahtiar Harmi 

Menurut beliau penggunaan behel dalam bidang medis memberi hukum 

yang beragam yaitu bisa halal dan juga bisa haram. Tergantung niat dari 

pemakai behel. Menurutnya dalam hal penggunaan bahel, segala sesuatu 

berasal dari perkara yang diperbolehkan. Sehingga segala sesuatu dinilai 

dari manfaat yang ditimbulkan atau yang diberikan. Behel sendiri 

memberi manfaat berupa pengobatan bentuk fisik yang sebelumnya 

sangat mengganggu bagi penderitanya.
52

 

3. K. Abid Mufarihin, SE 

Hukum penggunaan behel adalah haram, karena terdapat unsur 

membohongi orang lain. Pendapat ini dikuatkan dengan dasar yang 

bersumber dari kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 221-222 dan al-

Jamal „alal manhaj juz I halaman 432. Unsur membohongi orang lain 

disini mengandung pengertian bahwa seseorang akan terlihat baik dan 

menawan setalah memakai behel, padahal aslinya seseorang terlihat 

buruk dan tidak menawan sebelum menggunakan begel. Dari analisa ini 

jelas bahwa pengunaan behel dilatar belakangi merubah ciptaan Allah 

dengan tujuan penampilan yang lebih baik. Apabila dalam penggunaan 

behel ini atas perintah suami maka hukumnya boleh.
53
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4. KH. Mahmudid Sholeh, S.Pd.i  

Penggunaan behel hukumnya haram, berdasarkan kitab Fatawafil 

Islamiyah juz 4 halaman 542. Beliau menambahkan behel mempunyai 

arti keindahan atau memperindah yang artinya tidak boleh. Behel 

digunakan untuk memperbaiki gigi yang kurang bagus atau posisi gigi 

yang tidak bagus, hal ini membuktikan bahwa para pelaku atau pasien 

tidak puas dengan ciptaan Allah, namun pemasangan atau penggunaan 

behel yang sebelumnya haram dapat berubah menjadi boleh bahkan 

wajib dengan alasan cacat gigi yang diderita pasien adalah cacat yang 

baru datang dalam arti cacat akibat kecelakaan dan bukan cacat bawaan 

lahir.
54

 

5. K. Ayub ahdian Syam, SH 

 Hukum asli memasang behel adalah haram, karena merubah sesuatu 

yang sudah ada atau sudah bawaan lahir. Penentuan hukum dalam 

masalah ini tergantung pada motif para pengguna behel, jika para pelaku 

memiliki motif untuk merubah penampilan agar terlihat bagus dan lebih 

baik maka hukumnya haram, namun jika motif penggunaan behel untuk 

memperbaiki susunan gigi yang yang rusak maka hukumnya boleh.
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6. K. Syahrur Munir 

Pada dasarnya tidak boleh meerubah ciptaan Allah, pendapat ini 

dikuatkan berdasar QS: An-nisa‟ : 119 

 
 

 
  
  

    
   

    
   

     

Artinya:dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 

mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-

benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan 

Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang 

menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya 

ia menderita kerugian yang nyata. 

 dan dari sebuah hadits: 

ِ َوَسَلَم فَ َقاَلْت  ُها َأن اْمرَأًَة َسأَ َلِت الَِيَ َصلى اهُ َ َلْي َاَا َرِضَي اهُ َ  ْ ْْ : َوَ ْ  َأ
َها ااَْْصَ ُة،فَ َتَمرَق َ ْعُرَا، َوِإَ َزوْجتُ َها، أََفأَ ِصُل  ْ َأَصا بَ ت ْ يا رسول اِه ِإن ابْ َِِ

ِ   فَ َقا لَ  ْوُصْوَلَة ُمتَ َفُق َ َلْيِ : ِفْي
َ
ْواا
َ
َلَعَ  ا هُ الَوا ِصَلَة َواا  

Asma‟ r.a meriwayatkan, bahwa ada seseorang perempuan bertanya 
kepada Nabi SAW, yaitu ia mengatakan : ya Rasulullah, putriku terkena 

penyakit panas, sehingga rambutnya rontok dan kini telah ku kawinkan, 

apakah boleh saya sambung rambutnya? Jawab Nabi:Allah 

melaknatperempuan yang menyambung rambutnya dan yang 

disambungkannya . HR. Bukhari dan Muslim 
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 Penggunaan behel itu termasuk merubah bentuk ciptaan Allah yang 

sudah ada sejak lahir, walau behel memiliki variasi yang bermacam-

macam jika terdapat unsur merubah maka hukumnya haram. Beliau 

menambahkan dalam kitab Riyaduz sholihin dijelaskan pula perkara 

merenggangkan gigi, menipiskan dan meruncungkan gigi yang semua itu 

dilarang oleh agama Islam.
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7. Dr. Moh. Aswin abdurrahman, M.Pd.i 

Beliau mengatakan hukum asal pemasangan behel adalah haram, karena 

sudah jelas dalam al-Qur‟an dan Hadits bahwa merubah ciptaan Allah 

adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Namun seiring 

perkembangan jaman hukum haruslah sesuao dengan masalah yanng ada, 

perilaku memasang behel harus diteliti dengan seksama karena 

penemuan hukum dalam masalah ini sangan sensitif dalam arti kekuatan 

hukum yang tercipta harus dapat dipertanggung jawabkan. Beliau 

menambahkan jika seseorang memasang behel untuk kemaslahatan maka 

hukumnya boleh, namu jika seseorang memasang behel dengan tujuan 

bergaya maka hukumnya haram.
57

 

8. K. Sholihin 

Penggunaan behel hukumnya haram, karena termasuk perbuatan 

merubah ciptaan Allah. Pendapat ini di kuatkan dari kitab fathul Baari 

juz X halaman 377-378.  
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َتفلَجا ِت لِْلُحْسِ  :َ ْ  َ ْلُقَمُة قَا لَ 
ُ
ُتَ َمَصا َت َواا

َا َت َواا ِِ َلَعَ  َ ْ ُ اِه اْلَوا 
ََ ا  قَاَل َ ْ ُ اه : فَ َقا َلْت أُم يَ ْعُقوبَ . اْلُمَغي رَاِت  َخْلَق اه َوَما ِِ  َ أَْلَعُ  : َما

ِ : قاََلْت . َمْ  َلَعَ  َرُسوُل اه َوِ  ِكَتا ِب اهِ  ْْ َ اللْو َا َْ َواِه َلَقْ  قَ رَأُت َما بَ 
ِ َوَما اَتَا ُكْم الّر ُسوُل َفُخُذوُ َوَما : قَالَ . َفَما َوَجْ ُتُ  ِ َلَقْ  َوَجْ  تِي َواِه لَِئْ  قَ رَأ تِي

ُ فَا نْ تَ ُهوا   .نَ َها ُكْم َ ْ

Dari Alqamah, dia berkata, ”Abdullah melaknat perempuan-perempuan 

yang membuat tato, perempuan yang mencabut bulu wajah, perempuan 

yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan 

Allah.” Ummu Ya‟qub berkata, “apa ini?”Abdullah berkata, “mengapa 
aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasul SAW dan ada didalam 

kitab Allah.” Dia berkata, “Demi Allah, sungguh aku telah membaca 
apa yang ada diantara kedua sampulnya namun aku tidak 

mendapatkannya.” Dia berkata, “Demi Allah, sekiranya engkau 
membacanya niscaya engkau akan mendapatkannya,‟Apa-apa yang 

didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah ia, dan apa  yang 

dia larang maka berhentilah‟.” 

Disamping itu penggunaan behel juga mengandung unsur penipuan, 

seseorang yang aslinya buruk akan terlihat baik saat memakai behel. 

Beliau menambahkan boleh merubah ciptaan Allah atau memangur gigi 

jika keadaan gigi dapat berakibat menyiksa, dengan kata lain gigi yang 

terlalu panjang dapat berakibat melukai bibir maupun lidah.
58

 

Dari beberpa pemaparan yang telah disampaikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa ulama yang membolehkan penggunaan 

behel dan ada pula ulama yang mengharamkan penggunaan behel. Para ulam 

yang menbolehkan adalah sebagai berikut: 

1. KH. Drs. M. Muhsin, M.Ag 
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2. K. Drs. Bahtiar harmi 

Sedangkan ulama yang mengharamkan penggunaan behel diantaranya 

sebagai berikut: 

1. K. Abid Mufarihin, SE 

2. KH. Mahmudid Sholeh, S.Pd.i 

3. K. Ayub ahdian Syam, SH 

4. K. Syahrur Munir 

5. Dr. Moh. Aswin abdurrahman, M.Pd.i 

6. K. Sholihin 

Dari beberapa penjelasan para Ulama yang mengharamkan penggunaan 

behel ini, dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan behel merupakan 

tindakan merubah ciptaan Allah yang sudah ada sejak lahir. Perbuatan ini 

mengandung unsur penipuan karena seseorang dengan penampilan kurang 

menarik akan terlihat baik dan jauh lebih menawan, ditambah lagi di zaman 

saat ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan bahwa  kadaan 

seseorang sangat apa-adanya saat berada di rumah dan berpenampilan baik 

saat mereka keluar  rumah atau pun bepergian.  

B. Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap Jasa Pemasangan Behel 

Keberadaan penyedia  jasa pemasangan behel saat ini menimbulkan 

pertanyaan baik dari kalangan bawah maupun dari kalangan atas apakah 
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penyedia jasa ini tergolong perbuatan yang dilarang oleh agama atau 

perbuatan yang diperbolehkan oleh agama, berikut beberapa pernjelasan dari 

ulama NU yang ada di Kabupaten Ponorogo. 

1. KH. Drs. Muhsin, M.Ag 

Penyedia jasa pemasangan behel itu sengat membantu bagi para pasien 

yang memiliki bentuk gigi kurang baik ataupun tidak sempurna, dengan 

kata lain keberadaan jasa pemasangan behel ini dapat merubah 

penampilan pasien yang sebelumnya kurang baik menjadi baik atau 

telihat indak saat dipandang. Beliau menambahkan jika keberadaan jasa 

ini dimanfaankan untuk ajang menyombongkan diri maka hukumnya 

menjadi haram.
59

 

2. Drs. Bakhtiar Harmi 

Beliau berpendapat behel hanya mengarahkan gigi ke posisi semula. Baik 

dipakai oleh laki-laki maupun perempuan hukumnya boleh, namun ada 

saat dimana kebolehan ini berubah hukumnya menjadi haram, yaitu saay 

para pelaku pemasangan behel mempunyai niat untuk tampil bagus 

bukam niat untuk berobat. Jasa pemasangan behel sebenarnya sulit untuk 

menentukan hukumnya karena faktor utama penentu hukum terletak pada 

niat para pelaku. Kita tidak bisa sembarangan menentukan hukum karena 

dapat berpengaruh besar bagi ppara pelaku. Beliau menambahkan 

“proses berfikir yang logis dapat dijadikan dalil”, sehingga penentu 

                                                           
59

 Muhsin, Wawancara , Ponorogo, 5 mei 2016. 



60 

 

 

 

hukum jasa pemasangan behel ini dapat diperoleh dari analisa yang 

logis.
60

 

3. Kyai Abid Mufarihin, SE 

Beliau mengatakan hukum jasa pemasanngan behel dalah haram, beliau 

juga menambahkan “ketika tidak ada hukum yang jelas maka kita tidak 

berani menentukan hukum sendiri, butuh orang yang ahli dibidang 

hukum maupun ahli hadits agar hukum yanng tercipta tidak terkesan 

ngawur.” Perbedaan imam Syafi‟i dan imam malik ketika menentukan 

hukum yaitu 

 Imam Syafi‟i  

jika tidak ada dalil yang menghalalkan maka selamanya haram. 

 Imam Malik 

Jika tidak ada dalil yang mengharamkan maka selamanya halal. 

Kedua hal tersebutlah yang dijadikan pedoman di era modern ini, 

sehingga banyak hukum yang tercipta sebab di negara indonesia tidak 

hanya terdapat 1 madzhab. 
61

 

4. KH. Mahmudi Sholeh S.Pd.i 

Menurut beliau jasa pemasangan behel hukumnya kondisional, bisa halal 

bisa juga haram. Haram jika para penyedia jasa memasang behel padahal 
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pasien tidak sakit atau tidak mengalami cacat yang baru datang. Beliau 

menambahkan seorang wanita di jaman sekarang selalu tampil bergaya, 

dalam kenyatan di masyarakat wanita selalu tampil apa adanya jika saat 

berada di rumah dan selalu tampil menawan saat keluar rumah atau 

bepergian. Hal ini membuktikan bahwa jasa pemasangan behel yang 

pesiennya masih muda dan belum menikah hukumnya haram karena 

menngandung unsur tolong-menolong dalam kemaksiatan.
62

 

5. Kyai Ayub Ahdiyan Sham, SH 

Beliau mengatakan “sesuatu yang haram dapat mempengaruhi semua.” 

Dalam masalah jasa pemasanngan behel ini hukum harus diserahkan 

kepada orang yang ahli dalam bidang hukum agar tercipta hukum yang 

dapat dipertanggung jawabkan. Beliau menambahkan “hukum 

berdasakan ukuran”, ukuran yang dimaksut adalah ukuran dimana 

seseorang yang menggunakan behel atau jasa yang menyediakan 

memiliki batasan maksimum dari batas perkata yang halal dan batas 

perkara yang haram. Namun fenomena yang ada saat ini para penyedia 

jasa hanya mementingkan faktor ekonomi saja, mereka tidak batasan-

batasan ini sehingga antara perkara yang haram dan perkara yang halal 

dipandang sama.
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6. Kyai shahrur  Munir 

Beliau menyatakan walaupun bahel memiliki pengertian mengembalikan 

pada posisi semula namun behel berdampak merusak bentuk pada lapisan 

di atas gigi. Penyedia jasa pemasangan behel hukumnya tergantung pada 

pasien, jika terdapat unsur merubah yang mana pasiennya tidak 

mengalami cacat maka hukumnya haram, namun jika terdapat unsur 

memperbaiki akibat kecelakaan maka hukumnya boleh. Selain terdapat 

unsur merubah yang diharamkan behel sendiri mempunyai dampak 

menimbulkan rasa ngilu ataupun rasa sakit bagi para pemakainya, demi 

hasil yang baik para pemakai behel rela merasakan rasa sakit akibat cara 

kerja behel, dan perbuatan menyiksa diri ini sangat tidak diperbolehkan.
64

 

7. Dr. Moh. Aswin Abdurrahman, M.Pd.i  

Beliau  mengatakan jasa pemasangan behel sama atau ikut niat para 

pasien yang memasang behel. Penyedia jasa pemasangan behel 

hukumnya boleh jika untuk kebaikan, namun haram jika untuk 

keburukan karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong dalam 

kemaksiatan. Beliau menambahkan keberadaan jasa pemasangan behel 

ini dinilai lebih banyak memiliki nilai madharatnya daripada nilai 

maslakhahnya.
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8. Kyai Sholihin  

Jasa pemasangan behel hukumnya sama dengan orang yang 

menggunakan behel. Maksutnya, apabila pasien memasang behe dengan 

tujuan kebaikan atau atas izin dari suami maka hukumnya boleh, namun 

jika pasien memasanng behel dengan tujuan agar penampilan terlihat 

menarik maka hukumnya haram.
66

 

Dari beberapa pemaparan Ulama di atas terkait jasa pemasangan behel 

maka dapat disimpulkan bahwa hukum dari jasa pemasangan behel ini 

sangatlah beragam, ada ulama yang membolehkan ada pula ulama yanng 

mengharamkan. Ulama yang membolehkan keberadaan jasa pemasangan 

behel diantaranya sebagai berikut: 

1. KH. Drs. Muhsin, M.Ag 

2. Drs. Bakhtiar Harmi 

Sedangkan ulama yang mengharamkan keberadaan jasa pemasanngan 

behel diantaranya sebagai berikut: 

1. Kyai Abid Mufarihin, SE 

2. KH. Mahmudi Sholeh S.Pd.i 

3. Kyai Ayub Ahdiyan Sham, SH 

4. Kyai shahrur  Munir 
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5. Dr. Moh. Aswin Abdurrahman, M.Pd.i  

6. Kyai Sholihin  

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh para Ulama di atas, 

pemberian hukum penggunaan behel dan pemasangannya terbagi menjadi 2 

(dua) yaitu: 

1. Boleh. 

Pembolehan penggunaan behel dan penyedia jasa pemasangan behel 

disini menimbang dari dampak yang terjadi setelah seseorang 

menggunakan behel. Seseorang akan menjadi percaya diri dan tidak perlu 

takut mendapat hinaan orang lain karena keadaan gigi yang kurang baik.  

2. Haram. 

Penggunaan behel dan penyedia jasa pemasangannya dinyatakan haram 

karena antara kebaikan dan keburukan lebih cenderung kepada hal yang 

buruk atau kurang baik. Karena melihat problematika yang ada dalam 

masyarakat seorang wanita akan berpenampilan biasa jika berada 

dirumah dan berpenampilan baik jika pergi keluar rumah. 
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BAB IV 

ANALISA PANDANGAN ULAMA NU PONOROGO 

TERGADAP HUKUM DAN JASA PEMASANGAN BEHEL 

A. Analisa Pandangan Ulama NU Ponorogo Terhadap Penggunaan Behel 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu dihadapkan dengan 

permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam, baik dalam hal sosial, 

agama, ekonomi dan lain-lain, Ulama merupakan sosok penting dalam sebuah 

masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Ulama menjadi salah 

satu pemecah masalah baik masalah yang timbul dari masyarakat itu sendiri, 

ataupun masalah yang timbul dari masyarakat yang lain. Ulama disini 

dijadikan sebagai konsultan dan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya 

dalam bidang keagamaan. Bahkan tak jarang menjadi konsultan mengenai 

keluarga dan masalah masyarakat yang lain. 

Mengenai landasan ataupun dasar yang dijadikan sebagi pemberi hukum 

dalam permasalahan penggunaan behel. Terdapat dua hukum dalam 

permasalahn penggunaan behel yaitu haram dan mubah(sunah). 

Penjelasannya sebagai berikut: 

3. Haram 

Penggunaan behel atau kawat gigi hukumnya haram, karena tendapat 

unsur merubah ciptaan Allah yang mana perbuatan tersebut dilaknnat 

oleh-NYA. Berdasar QS.An-nisa‟ : 119 
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ُمَرن ُهْم فَ َليُ َغيِ ُرن  َنْ َعاِم َوََ ُمَرن ُهْم فَ َليَُ ِتُك  آَ اَن اَْ ِ يَ  ُهْم َوََ َُم ُِضل ُهْم َوََ َوََ

ِ فَ َقْ  َخِسَر ُخْسرَانًا ُمِ يًا  َخْلَق اللِ َوَمْ  يَ تِخِذ الشْيطَاَن َولِيا ِمْ  ُ وِن الل

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 

mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka 

benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka, lalu benar-

benar mereka mengubah ciptaan Allah. Barangsiapa yang 

menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka 

sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata” (QS An-Nisa‟: 
119).  

Dan dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim  

َاِت َواْلُموَتِشَماِت َواْلُمتَ َِمَصاِت َواْلُمتَ َفِلَجاِت لِْلُحْسِ     ِِ ُ اْلَوا لع  الل

 اْلُمَغيِ رَاِت َخْلَق اهِ 

Artinya: “Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan 

yang minta dibuatkan tato, yang mencukur alis dan yang 

merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mereka itu mengubah-

ubah ciptaan Allah” 

Dari dua dalil di atas kita memahami bahwa hukum asal mengubah 

apa yang Allah subhanahu wa ta‟ala ciptakan untuk kita adalah 

haram, apalagi jika tujuannya adalah untuk mempercantik diri. 

Sebagaimana hukum merubah gigi, maka hukum merubah ciptaan 

Allah yang lain juga diharamkan seperti: melakukan operasi plastik 
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untuk memancungkan hidung, merubah bentuk kelopak mata, 

membesarkan anggota badan tertentu atau mengecilkannya. 

4. Mubah (sunah) 

Adapun jika seseorang memakai kawat gigi karena adanya cacat pada 

gigi, seperti: giginya gingsul, sususan giginya sangat kontras antara 

tinggi dan rendahnya sehingga sangat susah untuk makan, sebagian 

giginya sangat maju ke depan atau sangat mundur ke belakang sehingga 

susah dan sakit untuk menutup mulut, dll, maka ini dikategorikan sebagai 

cacat, yang dia boleh memasang kawat gigi untuk merapikannya. Adapun 

dalil yang membolehkannya jika ada penyakit atau cacat adalah sebagai 

berikut: 

Hadits riwayat Bukhari. 

ِ صلى اه  لي وسلم قال ريرة رضى اه      ال ما  فاا انزل :    اب  
. اه  اا ا  انزل ل  فاا  

“Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “kalau 
Allah menurunkan suatu penyakit, maka Allah juga menurunkan 

obatnya”.  

At-Tirmizdi meriwayatkan 

ُ يَ ْوَم اْلُكَاِب  َِْْ  ْبِ  طََرَفَة َأن َج ُ َ ْرَفَجَة ْبَ  َأْسَعَ  ُقِطَع أَنْ ُف َ ْ  َ ْ ِ  الر
 ِِ ِ َفَأَمَرُ ال َ َ َلْي ََ َََذ أَنْ ًفا ِمْ  َورٍِق َفأَنْ  َََذ أَنْ ًفا - صلى اه  لي وسلم-فَا فَا

 ٍ َ . ِمْ  َ 
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“Dari „Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya Arfajah bin 

As‟ad, hidungnya terpotong saat perang Al Kilab. Lalu ia membuat 
hidung palsu dari perak, tetapi justru hidungnya menjadi busuk. Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam lalu memerintahkan kepadanya (untuk 
membuat hidung dari emas), hingga ia pun membuat hidung dari 

emas.” (H.R.Abu Dawud) 

Ulama merupakan tokoh masyarakat yang dipatuhi dan dihormati setiap 

fatwa-fatwanya, karena dalam setiap masalah yang timbul di masyarakat, 

mereka menjadi pertimbangan untuk penyelesaian masalah tersebut. Ulama 

dalam memberikan masukan dan saran kepada masyarakat terkadang 

berbeda-beda pendapat, dan sesuai dengan dasar hukum yang mereka yakini 

sekaligus menjadi sebuah dasar yang sesuai dengan kondisi masyarakat. 

Dalam  menentukan dasar hukum para ulama mengacu pada al-Qur‟an, 

hadits dan pada al qawa‟id al ushul al fiqh, pendapat para Ulama juga 

berbeda-beda sesuai dengan keyakinanya masing-masing. Landasan yang 

dijadikan pegangan oleh para Ulama dalam permasalahan ini , yaitu: 

 QS: An-nisa‟ : 119  
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Artinya:dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 

mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-

benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan 

Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang 

menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya 

ia menderita kerugian yang nyata. 

 kitab Fathul Baari juz X halaman 377-378.  

َتفلَجا ِت لِْلُحْسِ  :َ ْ  َ ْلُقَمُة قَا لَ 
ُ
ُتَ َمَصا َت َواا

َا َت َواا ِِ َلَعَ  َ ْ ُ اِه اْلَوا 
ََ ا  قَاَل َ ْ ُ اه : فَ َقا َلْت أُم يَ ْعُقوبَ . اْلُمَغي رَاِت  َخْلَق اه َوَما ِِ  َ : َما

َ اللْو : قاََلْت . أَْلَعُ  َمْ  َلَعَ  َرُسوُل اه َوِ  ِكَتا ِب اهِ  َْ َواِه َلَقْ  قَ رَأُت َما بَ 
ِ َفَما َوَجْ ُتُ  ْْ ِ َوَما اَتَا ُكْم الّر ُسوُل : قَالَ . َا ِ َلَقْ  َوَجْ  تِي َواِه لَِئْ  قَ رَأ تِي

ُ فَا نْ تَ ُهوا   .َفُخُذوُ َوَما نَ َها ُكْم َ ْ

Dari Alqamah, dia berkata, ”Abdullah melaknat perempuan-perempuan 

yang membuat tato, perempuan yang mencabut bulu wajah, perempuan 

yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan 

Allah.” Ummu Ya‟qub berkata, “apa ini?”Abdullah berkata, “mengapa 
aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasul SAW dan ada didalam 

kitab Allah.” Dia berkata, “Demi Allah, sungguh aku telah membaca 
apa yang ada diantara kedua sampulnya namun aku tidak 

mendapatkannya.” Dia berkata, “Demi Allah, sekiranya engkau 
membacanya niscaya engkau akan mendapatkannya,‟Apa-apa yang 

didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah ia, dan apa  yang 

dia larang maka berhentilah‟.” 

dan dari sebuah hadis: 

ِ َوَسَلَم فَ َقا َلْت  ُها َأن اْمرَأًَة َسأَ َلِت الَِيَ َصلى اهُ َ َلْي َاَا َرِضَي اهُ َ  ْ ْْ َوَ ْ  َأ
َها ااَْْصَ ُة،فَ َتَمرَق َ ْعُرَا، َوِإَ َزوْجتُ َها، أََفأَ ِصُل :  ْ َأَصا بَ ت ْ يا رسول اِه ِإن ابْ َِِ

ِ   فَ َقا لَ  ْوُصْوَلَة : ِفْي
َ
ْواا
َ
ُمتَ َفُق َ َلْيِ .َلَعَ  ا هُ الَوا ِصَلَة َواا  
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Asma‟ r.a meriwayatkan, bahwa ada seseorang perempuan bertanya 
kepada Nabi SAW, yaitu ia mengatakan : ya Rasulullah, putriku terkena 

penyakit panas, sehingga rambutnya rontok dan kini telah ku kawinkan, 

apakah boleh saya sambung rambutnya? Jawab Nabi:Allah 

melaknatperempuan yang menyambung rambutnya dan yang 

disambungkannya . HR. Bukhari dan Muslim 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan behel 

merupakan tindakan merubah ciptaan Allah yang sudah ada sejak lahir. 

Perbuatan ini mengandung unsur penipuan karena seseorang dengan 

penampilan kurang menarik akan terlihat baik dan jauh lebih menawan, 

ditambah lagi di zaman saat ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita 

temukan bahwa  kadaan seseorang sangat apa-adanya saat berada di rumah 

dan berpenampilan baik saat mereka keluar rumah atau pun bepergian. 

Pengharaman penggunaan behel oleh para Ulama didasarikan pada rasa 

tidak puas atau rasa kurang bersyukur atas pemberian dari sang Pencipta. 

Kecenderunngan seseorang bergaya hidup mewah juga menjadi faktor 

penyebab banyaknya penggunaan behel di kalangan masyakat, yang mana 

perbuatan tersebut termasuk perilaku berlebih-lebihan. 

Menurut penulis penggunaan behel atau kawat gigi termasuk perbuatan 

merubah ciptaan Allah yang jelas dilarang oleh syariat, ditambah lagi 

perbuatan ini tergolong perbuatan yang percuma atau cuma membuang-buang 

uang saja, karena penggunaan behel tidak mempengaruhi pertumbuhan gigi 

yang selanjutnya. Budaya masyarakat baik yang masih muda maupun yang 

sudah tua lebih memilih berpenampilan menari atau cantik membuat 
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penggunaan behel semakin merajalela walaupun sudah ada hukum yang jelas 

melarang perbuatan tersebut. 

B. Analisa Pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap Jasa Pemasangan 

Behel  

Melihat berbagai faktor penyebab kelainan dan penanganan ortodontik 

karena alasan medis tersebut diprbolehkan dalam Islam, baik sebagai pasien 

maupun dokter yang menanganinya, bahkan dianjurkan dan dapat bernilai 

ibadah. Sebab Islam menganjurkan untuk berobat bila terjadi kelainan dan 

ketidakharmonisan pada fisik dan psikis. Belakangan ini ada kecenderungan 

dan fenomena penggunaan kawat gigi menjadi semacam trend asesoris yang 

merata, khususnya yang lebih banyak kaum perempuan, mulai dari siswa SD, 

sampai kalangan ibu-ibu yang suka menggunakan kawat gigi dengan cincin 

berwarna-warni yang tak jarang hanya ingin ikut-ikutan, sekedar ingin 

bergaya dan tampil trendi atau biar kelihatan berkelas dan keren, meskipun 

sebenarnya tidak perlu memakainya dengan kondisi gigi yang normal. 

Dalam dam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Untuk sahnya suatu 

akad  ijarah perlu adanya syarat-syarat sebagai berikut 

6. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah baligh dan berakal. 

7. Kedua belah pihak yang melaksanakan akad harus dengan kerelaan dan 

saling ridha. Apabila salah satunya terpaksa melakukan akad, maka 

akadnya tidak sah. 

8. Manfaat dari objek ijarah harus diketahui secara jelas. 
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9. Ujrah, disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak. 

10. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. 

Dalam masalah ini objek dalam akad ijaroh belum jelsa hukumnya, 

karena sebagian ulama punya pendapat masing-masing yang berakibat 

memunculkan huku yang berbeda, ada ulama yang membolehkan dan ada 

pula ulama yang mengharamkan praktek jasa pemasangan behel ini. 

 Berdasar QS.An-nisa‟ : 119 

ُمَرن ُهْم فَ َليُ َغيِ ُرن َخْلَق  َنْ َعاِم َوََ ُمَرن ُهْم فَ َليَُ ِتُك  آَ اَن اَْ ِ يَ  ُهْم َوََ َُم ُِضل ُهْم َوََ َوََ

ِ فَ َقْ  َخِسَر ُخْسرَانًا ُمِ يًا  اللِ َوَمْ  يَ تِخِذ الشْيطَاَن َولِيا ِمْ  ُ وِن الل

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 

membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 

mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-

benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka, lalu benar-benar 

mereka mengubah ciptaan Allah. Barangsiapa yang menjadikan syaitan 

menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita 

kerugian yang nyata” (QS An-Nisa‟: 119).  

Dan dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim  

ِ َوَسَلَم فَ َقا َلْت  ُها َأن اْمرَأًَة َسأَ َلِت الَِيَ َصلى اهُ َ َلْي َاَا َرِضَي اهُ َ  ْ ْْ َوَ ْ  َأ
َها ااَْْصَ ُة،فَ َتَمرَق َ ْعُرَا، َوِإَ َزوْجتُ َها، أََفأَ ِصُل :  ْ َأَصا بَ ت ْ يا رسول اِه ِإن ابْ َِِ

ِ   فَ َقا لَ  ْوُصْوَلَة : ِفْي
َ
ْواا
َ
ُمتَ َفُق َ َلْيِ .َلَعَ  ا هُ الَوا ِصَلَة َواا  

Asma‟ r.a meriwayatkan, bahwa ada seseorang perempuan bertanya 
kepada Nabi SAW, yaitu ia mengatakan : ya Rasulullah, putriku terkena 
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penyakit panas, sehingga rambutnya rontok dan kini telah ku kawinkan, 

apakah boleh saya sambung rambutnya? Jawab Nabi:Allah 

melaknatperempuan yang menyambung rambutnya dan yang 

disambungkannya . HR. Bukhari dan Muslim  

Dari pemaparan di atas maka penulis menyimpulkan penyedia jasa 

pemasangan kawat gigi pada pasien yang tidak membutuhkan perawatan itu 

sebenarnya merupakan perbuatan yang sia-sia, tidak perlu, termasuk mubazir 

dan prakrek bantu-membantu dalam kemaksiatan serta perbuatan dosa. 

Keadaan ini  merupakan tindakan gaya dan mental yang tidak terpuji  dalam 

Islam karena, kawat tersebut tidak akan membawa pengaruh apa-apa pada 

pertumbuhan gigi selanjutnya, tetapi justru membuang-buang uang untuk 

sesuatu yang tidak perlu dan cenderung berlebih-lebihan (israf) dan 

bermewah-mewahan yanng dibenci dan dikutuk Allah SWT. Akan lebih baik 

bila kelebihan rezeki tersebut digunakan untuk beramal shaleh yang akan 

mempercantik kepribadian diri secara hakiki, disamping akan membawa 

kebahagiaan dan keberkahan dunia dan akhirat. 

Pengharaman berdirinya jasa pemasanagan behel ini didasarkan pada 

tingkah laku masyarakan di zaman sekarang, antara yang tua dan yang muda 

sama-sama mau melakukan apa saja demi mendapatkan penampilan yang di 

inginkannya yaitu penampilan yang anggun, cantik sreta telihat menawan saat 

di pandang. Masalah seperti ini sangat berbahaya jika dibiarkan, karena dapat 

merusak moral serta merusak keimanan seseorang kerana menghalalkan 

segala sesuatu agar mencapai tujuan yang di inginkan. 
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Berangkat dari tingkah laku masyarakat di zaman sekarang yang suka 

mencari kemudahan hukum. Menurut penulis, jasa pemasangan behel tidak 

boleh dibuka ditempat umum, baik  pemasangan behel yang dipasang oleh 

dokter maupun yang dipasang oleh selain dokter. Pemasangan behel harus 

berada dibawah naungan rumah sakit, karena dengan alasan tersebut 

masyarakat tidak akan bisa memasang behel tanpa rekomendasi dari pihak 

rumah sakit terlebuh dahulu, sehingga jelas antara seseorang yang memasang 

behel dengan alasan untuk bergaya atau kecantikan dan seseorang yang 

memasang behel murni dengan alasan pengobatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Dari pemaparan pada bab-bab terdahulu kiranya pembahasan skripsi ini 

penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap penggunaan behel ada dua 

yaitu boleh apabila penggunaan behel bertujuan untuk pengobatan dan   

haram apabila penggunaan behel bertujuan untuk merubah penampilan 

atau demi kecantikan semata. Penggunaan behel disini termasuk 

perbuatan merubah ciptaan Allah yang sudah ada sejak lahir. Perbuatan 

ini mengandung unsur penipuan karena seseorang dengan penampilan 

kurang menarik akan terlihat baik dan jauh lebih menawan, ditambah lagi 

di zaman saat ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan bahwa  

kadaan seseorang sangat apa-adanya saat berada di rumah dan 

berpenampilan baik saat mereka keluar rumah atau pun bepergian. 

Menurut penulis, penggunaan behel atau kawat gigi tergolong perbuatan 

yang percuma atau cuma membuang-buang uang saja, karena 

penggunaan behel tidak mempengaruhi pertumbuhan gigi yang 

selanjutnya. Budaya masyarakat baik yang masih muda maupun yang 

sudah tua lebih memilih berpenampilan menari atau cantik membuat 

penggunaan behel semakin merajalela walaupun sudah ada hukum yang 

jelas melarang perbuatan tersebut. 
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2. Pandangan Ulama NU Ponorogo terhadap jasa pemasangan behel ada 

dua yaitu boleh apabila jasa pemasangan behel benar-benar bertujuan 

untuk menolong para penderita cacat pada bentuk gigi dan  haram apabila 

para penyedia jasa pemasangan behel hanya mementingkan faktor 

ekonomi saja tanpa melihat kondisi pasiennya. Menurut penulis jasa 

pemasangan behel tidak boleh dibuka ditempat umum, baik  pemasangan 

behel yang dipasang oleh dokter maupun yang dipasang oleh selain 

dokter. Pemasangan behel harus berada dibawah naungan rumah sakit, 

karena dengan alasan tersebut masyarakat tidak akan bisa memasang 

behel tanpa rekomendasi dari pihak rumah sakit terlebuh dahulu, 

sehingga jelas antara seseorang yang memasang behel dengan alasan 

untuk bergaya atau kecantikan dan seseorang yang memasang behel 

murni dengan alasan pengobatan. Penulis menambahkan jasa 

pemasangan behel termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan, hal ini 

dikarenakan keberadaan penyedia jasa pemasangan behel lebih 

mementingkan faktor ekonomi saja tanpa melihat aturan hukum Islam.  

B. Saran 

Setelah menyelesaikan tugas sekripsi ini, penulis mencoba 

mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi 

penulis sendiri khususnya dan bagi ummat secara umum. Adapun saran- saran 

yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 
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1. Dengan disusunnya sekripsi ini, mudah-mudahan dapat menggugah 

semangat bagi ummat islam untuk selalu menegaskan kebenaran dan 

mencegah segala kemungkaran di seluruh aspek kehidupan. 

2. Diharapkan kepada penyedia jasa dan pelanggannya untuk 

memperhatikan, memahami dan mengamalkan aturan-aturan yang telah 

ada dalam Al-Quraan dan Hadis dalam hal bermuamalah, sehingga 

terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak dan 

apapun yang didapatkan akan menjadi berkah di dunia dan akhirat. 
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